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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

பன்னுக 

 

இந் ப் பிற்சஷக் கையடு ஆ ஶர் யசர்க்கை தசல்பகமக  ைற்பலபேக்கு  அமஷபைப் படுத்துைஷமது. 

 

 இந் ப் பிற்சஷக் கையடு  னது ல்யஶ பனர்ைளுக்கும் யசர்க்கை தசல்பகமகப் பற்மஷ 
பல்யலறு நஷகயைகர குமஷத்  உறு ஷஶன அடிப்பகை அமஷகல லிரக்குைஷமது. இந் ப் பிற்சஷ 
கையடு யசர்க்கை தசல்பகமில் சம்பந் ப்பட்ை பல்யலறு நஷறுலனங்ைரின் படி நஷகய 
அகப்புைன் துலங்குைஷமது. இப்புத் ைத் ஷன் தபபேம்பகு ஷ  "ஆ ஶர் "  தபறுல ற்கு யசர்க்கைக்ைஶன  
பல்யலறு  லறஷபகமைகர லிரிலஶை லிரக்குைஷமது. UIDAI ஆல் லிரக்ைப்பட்ை பல்யலறு நஷகயைளும் 

லறஷைஶட்ைல்ைளும் இந்  கையட்டில் அைங்ைஷபள்ரது 

  

பக்ைஷ பங்யைற்யபஶர்:   

• ப ஷலஶரரின்  ைண்ைஶைிப்பஶரர்.  

• யசர்க்கை தென்சஷ ைண்ைஶைிப்பஶரர். 

• யசர்க்கை தென்சஷ ஆபயட்ைர்  

• த ஶறஷல் தட்ப ஆ வு ஊறஷர். 

 

சஶர்ந்துள்ர ற்றும் த ஶைர்புள்ர கையடுைள் 

• கையடு 1 – UIDAI  ற்றும் ஆ ஶர். 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

யநஶக்ைங்ைள் 

இந் க் கையட்டில், நீங்ைள் ைற்றுக் தைஶள்ரப்யபஶலது:- 
 யசர்க்கை தசல்பகமில் சம்பந் ப் படும் நஷறுலனங்ைள். 
 யசர்க்கை தசல்பகம படிைள். 
 ப ல் ைட்ை ற்பஶடுைள். 
  வு சரிபஶர்த் ல் ற்றும் ஆ ஶர் உபேலஶக்ை தசல்பகம. 
 யசர்க்கை தசல்பகமில் ஈடுபடும் தென்சஷைள் ற்றும் க்ைரின் பங்கு ற்றும் 

தபஶறுப்புைள். 
 இந் ஷ  னித்துல அகைஶர ஆகை அகப்பு (UIDAI) பரிந்துகத்  படிைள் ற்றும் 

லறஷபகமைள். 

UIDAI க்ைஶன யசர்க்கை தசல்பகம அகப்புைள்: 
UIDAI க்ைஶை குடிக்ைகர யசர்ப்ப ற்கும், அலர்ைரின் அகைஶரத்க  சரிபஶர்ப்ப ற்கும், பல்யலறு 
அகப்புைகர  னது பங்கு ஶர்ைரஶை தைஶண்டுள்ரது. பங்யைற்பலர்ைரின் நஷர்லஶை அகப்பு ைஸயற 
லிரக்ைப்பட்டுள்ரது. 

 

 

 

1. ப ஷலஶரர்ைள்: த் ஷ அல்யது ஶநஷய அசு அல்யது எபே புைழ் தபற்ம நஷறுலனம்  UIDAI 
உைன்,  UID  ஷட்ைத் ஷற்ைஶை  ைரச் தசல்பஶட்டில்  தசல்படுத் , அ ஷைஶரிைளுைன் புரி ல் 
உைன்படிக்கை  எப்பந் ம் (MoU) தசய்   அலுலயை அகப்பு. இந்  அகப்பு பல்யலறு 
லகைைரஶனது. 

UIDAI பங்கு ஶர்ைள் 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

2. யசர்க்கை தென்சஷைள்: ப ஷலஶரர்ைரஶல் நஷஷக்ைப்பட்ை  யநடிஶை குடிக்ைளுைன் த ஶைர்பு 
தைஶண்டு ப ஷவு தசய்பம் அகப்பு யசர்க்கை தென்சஷைள் னப்படும். யசர்க்கை தென்சஷைள் 
UIDAI  ஆல் பட்டியஷைப்பட்ை பன்மஶலது நபர் ஆையஶம் அல்யது  ப ஷலஶரரிைம் உள்ர இபேப்பு 
அலுலயைங்ைள் ஆையஶம். இகல ஆபள் ைஶப்பீடு நஷறுலனம் (LIC)யபஶன்று  னக்தைன்று 
தசஶந் ஶன அலுலயைம், ஊறஷர்ைகரக் தைஶண்டிபேப்பஶர்ைள். 

3. யசர்க்கை  கம்: இது யசர்க்கை தென்சஷஶல் அகக்ைப்பட்ை குடிக்ைள் ப ஷவு தசய்ப் 
படும் இைம்.  

4. அணுகு குளக்ைள்: UIDAI தபஶது  சபை  நய குளக்ைள் ற்றும் சபை  லகயத்  ரங்ைள்,  

ப ஷலஶரர்ைளுைனும் இகைந்து ஆ ஶர் – லறங்கு கய யம்படுத் ஷ ப ஷவு 
தசய்பம் ைலல்ைகர  லறங்குலஶர்ைள். அணுகு லுக்கு ைடினஶன பகு ஷைளுக்கும், எதுக்ைப் 
பட்ைலர்ைள், லடீில்யஶ லர்ைள் யபஶன்ம ல்யஶ சபைத் ஷனகபம் சந் ஷப்பஶர்ைள். 

 

 

 

க்ைள் குகமபஶடுைகரத்  ரீ்க்ை த ஶைர்பு கம் என்மஷகன  குடிக்ைள் அணுைக் கூடி இைத் ஷல் 
UIDAI நஷர்ஶைித்து அலர்ைரின் குகமைகர  ரீ்த்து கலக்ைஷமது. த ஶைர்பு ண்:1800-180-1947 (இந் ஷஶ 
பளதும்). 

 

 

 

சு  உ லிஶரர் குடிக்ைரிைம் யபசஷக் தைஶண்டிபேக்ைஷமஶர். 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 

குடிக்ைளுக்கு - ப ஷவு தசய் ல் ற்றும் "ஆ ஶர் " 
லிநஷயஶைப்படு ல் குமஷத்  சஷறு லிரக்ைம் 

 

 

 

குடிக்ைளுக்கு -ப ஷவு தசய் ல் ற்றும் "ஆ ஶர் " லிநஷயஶைப்படு ல் குமஷத்  லிரிலஶன லிரக்ைம் 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 
ப ஷவு தசய்பம் லறஷ பகமைள் 

லறஷ 1: யசர்க்கை தென்சஷ யசர்க்கை கத்க   நஷறுவு ல்: 
 

எபே யசர்க்கை கத்க  நஷறுவுல ற்ைஶன லறஷபகமைள் ைஸயற ைஶையஶம்.: 
 

   

           

1 

                                                        ,  

                        . 

2 
                                                            , 

                                                 . 

3 
             ,                                              

      

4 
         KYR+                                  -                

           . 

5 
                                                               

                   . 

6 
               ,                             UIDAI           

      . 

7                                           . 

8                                                             . 

9 

                                                               

           . 

 

10 
                         ,                                   ரின் 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 

நைலடிக்கை 1: ப ஷலஶரர் ப ஷவு கம் அகக்ை தபஶபேத் ஶன 
இைத்க பம் ய கலஶன ப ஷலிைங்ைரின் ண்ைிக்கைபம் த ரிவு 
தசய்ைஷமஶர் . 
ப ஷவு பைலர் அகப்புைள் ப ஷலஶரர் த ரிவு தசய்  நை பகு ஷைரில் ப ஷவு கங்ைகர 
அகக்ைஷன்மனர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ப ஷவு கங்ைளுக்ைஶன லரஶைங்ைகர த ரிவு தசய் ல். 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 இற்க்கை சக் ஷைரிைஷபேந்து பஶதுைஶப்பஶன, அகலிைம் - ப ஷவு 
கம் ப ஷல ற்ைஶை அ ஷை ண்ைிக்கைில் லிகயபர்ந்  
ைபேலிைகர உபயஶைஷக்கும். யலும் எவ்தலஶபே ப ஷலின் யபஶதும் 
உபேலஶகும்  புள்ரி லிலங்ைள் ந் லி ஶன பஶ ஷப்புக்கும் 
ஆரஶைஶல் பஶதுைஶக்ைப்பையலண்டும். 

o ஷை அ ஷைஶன தலப்பம் (யைஶகை தலய்ில்) ைபேலிைரின் 
சஷமப்பஶன தசல்பஶடுைகர    கை தசய்து இறு ஷஶை அகல 
 லமஶை தசல்பை லறஷலகுக்கும். 

o யற்கூகியஷபேந்து  ண்ைரீ் எளகுலதும் (கற தபய்பம்யபஶது) ைபேலிைகர நஶசம் 
தசய்பம்.  

o யயஷபேந்து லிளம் யலண்ைஶ  தபஶபேட்ைளும் ைபேலிைளுக்கு யச ஶம் லிகரலிப்பய ஶடு, 

லசஷப்பலர்ைளுக்கும் கத் ஷல் பைிபுரிபலர்ைளுக்கும் ைஶத்க  லிகரலிக்கும். 

 உள்ளூர் உ லி  உள்ளூர் அகலிைத் ஷல் உ லி – ப ஷலஶரபேம், பைலர் 
அகப்பும் ப ஷவு கங்ைகர அகக்ை ட்டுல்யஶது   ஷனசரி 
அலுலல்ைகர யற்தைஶள்ரவும் ய கலஶன உ லிைகர உள்ளூர் 
அ ஷைஶரிைள் ட்டுய லறங்ைஷைபடிபம். 

உ ஶைத் ஷற்கு   ீ லிபத்து ற்ப்ப்படுயஶனஶல்  ீகைப்பு பகை, 

ைஶலல்துகம,ற்றும் பேத்துல குள ஆைஷலற்மஷன் உ லிக நஶை 
யலண்டிிபேக்கும். தபஶதுலஶையல அகல உள்ளூர் ஶலட்ை 
நஷர்லஶைத் ஷனஶல் இக்ைப்படுபகல. 

 ஷட்ைத் ஷன் த ஶைக்ை நஷகயில் இபேந்து ைகைசஷஶை அந்  பகு ஷின் 
அகனத்து ப ஷவுைளும் படிபம் லக ப ஷலஶரபேம், பைலர் அகப்பும் உள்ளூர் 
அ ஷைஶரிைரிைம் த ஶைர்பு கலத்துக்தைஶண்டிபேந் ஶல் ட்டுய இது சஶத் ஷம். 

உள்ளூர் நஷலஶைம், ஆ ஶர், ற்றும் அ ன் பன் குமஷத்து லிறஷப்புைர்கல ற்ப்படுத்  இது லறஷ 
தசய்து, ப ஷவு நகைதபறும் ைஶய அட்ைலகை க குடிிபேப்யபஶர் த் ஷில் 
லிரம்பபடுத்துல ற்கும் உ வும். 

 எதுக்குப்புமஶன, தசன்மகை ைடினஶன பகு ஷைள் – 
எதுக்குப்புமஶை தசன்மகை ைடினஶன, ப ஷவு 
கங்ைகர அகக்ை யபஶதுஶன ைட்ைகப்பு 
இல்யஶ  பகு ஷைரில்  குடிிபேக்கும் க்ைளுக்கு  
ப்யபஶத ல்யஶம் ப ஷவு தசய் யலண்டிிபேக்ைஷமய ஶ, 

அப்யபஶத ல்யஶம் நைஶடும்  ற்ைஶயஷை ப ஷவு கங்ை                                                                        

கர (ைஶடும்  ற்றும்  ற்ைஶயஷை யசர்க்கை 
கங்ைள்:) உபயஶைஷக்ை யலண்டும். 

ப ஷவு பைலர் அகப்பு ப ஷலஶரபேைன் யசர்ந்து 
அவ்லஶமஶன  நைஶடும் ப ஷவு கங்ைள் த் கன 
ண்ைிக்கை, வ்லரவு ைஶயம் நகைதபமயலண்டும் ன்பக  படிவு தசய் யலண்டும். 

ைடினஶன பகு ஷைகர பற்மஷ லிபங்ைள் ஶநஷய அசஷைம் இபேக்கும்.  
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 

அத் கை இைங்ைளுக்கு த் கன நஶட்ைளுக்கு எபே பகம தசல்ய யலண்டிிபேக்கும். 
எவ்தலஶபே பகமபம் த் கன நஶட்ைள் அகல ப ஷவு தசய்  ஷமந் ஷபேக்ை யலண்டும் 
ன்பக  ைஸழ்ைண்ை அரவுயைஶள்ைரின் பயம் ப ஷலஶரர் படிவு தசய்லஶர். 
o ப ஷவு தசய் யலண்டி தஶத்  க்ைரின் ண்ைிக்கை. 
o நஷயவும் லஶனிகய நஷகயக. 

o லட்ைஶ நஷயலில் 

 

குமஷப்பு 

ப ஷவு கங்ைகர அகப்ப ற்ைஶன நகைபகமைள் பற்மஷ ―ப ஷவு கங்ைள் அகக்ை  
லறஷபகமைள்‖ ன்ம பகு ஷில்  லிரக்ைப்பட்டுள்ரது ‖. 

 

பைம் 1: நைஶடும் ப ஷவு கம் 

 
 அகக்ையலண்டி ப ஷவு கங்ைரின் ண்ைிக்கை 

ப ஷவு கத் ஷல் த் கன ப ஷலிைங்ைள் ய கல ன்பக  ைைக்ைஷை ப ஷலஶரபேக்கு 
லறஷபகமைகரபம் ைைி  அடிப்பகைியஶன படிலங்ைகரபம் ப..டி.. லறங்ைஷபள்ரது. 
இந்  லறஷபகமைள் சஷய பெைங்ைரின் அடிப்பகைில் லறங்ைப்படுைஷமது . ப ஷலஶரர், 

குமஷப்பிட்ை சுற்றுச்சூறல் அகப்புைளுைன் ையந் ஶயயஶசஷத்து ண்ைிக்கைக 
ைைக்ைஷையலண்டும். 
 

ைலனத் ஷல் தைஶள்ரயலண்டி அரவுயைஶள்ைள்:   

1. ப ஷவு நகைதபறும் நஶட்ைரில் குகமந்  ண்ைிக்கை தைஶண்ை ைஶயம். 
2. எபே நஶரில் சஶசரிஶை த் கன ப ஷவுைள் நகைதபறும். 
3. ப ஷலிைங்ைளுக்கு  இகையஶன தூம். 
4. எவ்தலஶபே ப ஷலிை ஷற்கும்  ய கலஶன இைப்பப்பரவு. 

5. ப ஷவு கத் ஷல் உள்ர இைப்பப்பரவு. 
6. லபேைத் ஷல் தஶத்  யலகய நஶட்ைள். 
7. எபே ப ஷலிைத் ஷல் எபே லபேைத் ஷல் த் கன ப ஷவு. 
8. தசல் ஷட்ைம் த் கன நஶட்ைள் நகைதபறும். 
9. எவ்தலஶபே ப ஷலிைத் ஷலும்  ஷட்ைைஶயத் ஷல் நகைதபறும் சஶசரி ப ஷவுைரின் 

ண்ைிக்கை.  

10. தஶத்  க்ைள் த ஶகைில்  ஷர்பஶர்க்ைப்படும் ப ஷவுைரின் ச லிைஷ ம். 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

ய கலப்படும் ப ஷலிைங்ைரின் ண்ைிக்கைக ைைக்ைஷை ப..டி...ின் லகயத் ரத் ஷல் 
தலரிிைப்பட்ை ஶ ஷரி ஆர்.ப்.பி. க்தழல் படிலம் உ வுைஷமது. 

 

நைலடிக்கை 2: ப..டி.. ஆர்.ஏ (ண்ைய அலுலயைம்) ப ஷலிைம் 
அகக்ை  ஷட்ை அனு ஷ லறங்குைஷமது : 

ப ஷவு பைலர் அகப்பு (இ..) ப ஷலிைங்ைரில்  ஶர் நஷகயில் இபேப்ப ற்ைஶன 
தசல்பகமைரில் ஈடுபட்டிபேக்கும் யபஶது, 

 EA ப ஷவு கங்ைள் நஷறுல யலண்டி  ஷட்ைத்க  லகுக்ைஷமது. 

 EA சஶன்மரிக்ைப்பட்ை பகனப்புள்ர ஆப்பயட்ைர்ைள், ய கலஶன தளஷன்ைள், அகப்புக்கு 
ய கலஶன லன்தபஶபேள்ைள் உள்ரத ன்பக  ைஶண்பிக்ைஷமது. 

 EA கங்ைகர யற்பஶர்கலிை ய கலஶன  ஷமம் ஷக்ை 
ஊறஷர்ைளும் யற்பஶகலஶரர்ைளும் உள்ரனர் ன்பக  
த ரிலிக்ைஷமது.   

 

EA ப ஷவு க  ைலல்ைகர ப..டி... யபஶர்ையஶன http://qamis.uidai.gov.in/es/.  ல் பு ஷப்பிக்ை யலண்டும். 
ப ஷலஶரர் அந்  க  ஷட்ைத் ஷற்கு அனு ஷரிபஶர் யலும் UIDAI RO ைண்ைஶைிப்பஶர், ய கலபடின் 
குறுக்ைஷடுலஶர். 

நைலடிக்கை 3: EA ப ஷவு பைலர் அகப்புக்கு ய கலஶன 
லன்தபஶபேள் தன்தபஶபேள் ைபேலிைகர அனுப்புைஷமது.  

சஷமப்பஶைவும்  ைங்ைரில்யஶலும் தசல்பை ப ஷவு கத் ஷற்கு பயலி ஶன ைபேலிைள் 
ய கலப்படுைஷமது.  இ ஷல் ைம்ப்பெட்ைர்ைளும் அது சம்பந் ஶன தன்தபஶபேள்ைளும் 
அைங்கும்.உண்கில் இந்  ைபேலிைள் இல்யஶல் ப ஷவு தசய்பம் பைிக த ஶைங்ை படிஶது. ஷை 
அத் ஷஶலசஷஶன ைபேலிைரில் அைங்குபகல: 
 

 லன்தபஶபேள் 

• ைம்ப்பெட்ைர்ைள் — டிக்ைைினி அல்யது யகெைைினி (சஷபஶரிசு 
தசய்ப்பட்ை குகமந் பட்ச உள்ரகவு தைஶண்ைது). 

• ண்ைில் பைக்ைபேலி (நஷறுத்தும்  ஶங்ைஷபைன்) 
• ரிஸ் ஆய்வுக்ைபேலி  

• கையகை ஆய்வுக்ைபேலி 
• அச்சுப்தபஶமஷ  

• ெஷ.பி.ஸ். ைஶங்ைஷள்  

• ப.பி.ஸ். 
• ஷன் உற்பத் ஷ இந் ஷம்  

தன்தபஶபேள்   

• இங்கு  ரம் — லிண்யைஶஸ்  க்ஸ்.பி  - ஸ்.பி.3 
(சர்லஸீ்யபக் 3 உைன் ) அல்யது லிண்யைஶஸ் 7. 

• ஆ ஶர் ன்யஶல்தன்ட் ைஷகரன்ட் தன்தபஶபேள் 

(பு ஷ ப ஷப்பு). 
• பன் ப ஷவு  வுத் ரம் ற்றும் யை.எய்.ஆர்.+அப்ரியைளன் (இபேந் ஶல்). 

 

பிற்சஷ : இது உங்ைளுக்கு த ரிபஶ ? 

http://qamis.uidai.gov.in/es/
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

• ஆ ஶர் ன்யஶல்தன்ட் ைஷகரன்ட்டின் பு ஷ ப ஷப்பு ன்ன? 

• யை.எய்.ஆர்.+அப்ரியைளன் தன்தபஶபேயரிகன ஶர் லறங்குலஶர்?  

 
ைலனத் ஷல் தைஶள்ரயலண்டி ற்ம லிளங்ைள்: 

 

 ப ஷவு கம் “த ஶைங்ை  ஶர்” ன்று அமஷலிக்கும் பன் அகனத்து ைபேலிைளும் 
நஷறுலப்பட்டு ,பளலதுஶை யசஶ ஷக்ைப்பையலண்டும்  

 ைபேலிைள் பள கைல னஶல் குடிிபேப்யபஶபேக்கு அதசௌைரிங்ைள் யநர்ந்துலிைஶல் 
இபேப்பக  உறு ஷ தசய், அனு ஷனபம் ப ஷவுைள் ஆம்பம் ஆல ற்கு பன்னஶல் அந்  
ைபேலிைள் யசஶ ஷக்ைப்பையலண்டும். 

 இபேப்பினும் ப ஷவுைள் நகைதபற்றுக்தைஶண்டிபேக்கும் யபஶது ைபேலிைரின்  இக்ைத் ஷல்   கை 
ற்ப்பட்ைஶல் ,ைஶத் ஷபேக்கும் யநத் க  குகமப்ப ற்ைஶை ய கலஶன அரலில் பஶதுைஶப்பு  
உபரி ைபேலிைள் கலத் ஷபேக்ையலண்டும். 

ப ஷவு கத்க  அகப்ப ஷல் ஷை பக்ைஷஶன என்று ப ஷலிைத்க   ஶர் தசய்லது.  
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 

ப ஷலிைம்  ஶர் தசய் ல். 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 

நைலடிக்கை 4: ப ஷலஶரர் யை.எய்.ஆர்.+ அப்ரியைளகன 
ப ஷயலற்மம் தசய்ல ன் பயஶை குடிிபேப்பலர்ைரின் பன்ப ஷவு 
 ைலல்ைகரபம் / பனடீ்ைஶரர்ைரின்  ைலல் த ஶகுப்கபபம் 
லறங்ை படிபம். 
 

பைம் 2 : ப ஷவுக்கு பன்  ைலல்ைள் ற்றும் யை.எய்.ஆர்.+யைட்ைஶ யைப்சர் 

 

 

 KYR + அப்ரியைளன் (பைம் ) 

o லபேை லபேஶனம், ைல்லித் கு ஷ ைஶனலஶ/இல்கயஶ யபஶன்ம கூடு ல்  ைலல்ைள் 
ய கலப்பட்ைஶல் ப ஷலஶரர் அரிக்கும் KYR+ அப்ரியைளகன பன்படுத் யஶம்.   

o ஆ ஶர் ன்யஶல்தன்ட் ைஷகரன்ட்   ைலர்ந்   வுைகர  எவ்தலஶபே ப ஷலிற்க்குப்  
பிமகும் யை.எய்.ஆர்.+தன்தபஶபேயரஶடு எபேங்ைஷகைத்து தைஶள்ரயஶம் 
.யை.எய்.ஆர்.+தன்தபஶபேயரஶடு இகைத்துக்தைஶள்ரயஶம். அ ன் பின்னஶல் 
யை.எய்..ஆர்.+ ைலல்ைகர ப ஷயலற்ம  பன்படுத் யஶம். 

o பன் ப ஷவு ற்றும் KYR +  ைலல் பிடிக்கும் நகைபகமக பளகஶை புரிந்துதைஶள்ர  
பைம் 2 கப் பஶர்க்ைவும்.  

 பன் ப ஷவு  ைலல்ைள் 

o குடிிபேப்பலர்ைள் சஷயரின்  ைலல்ைள் ற்க்ைனயல  ஶநஷய அசுைள் பி.டி.ஸ். , ஆர். 
ஸ்.பி.எய். அல்யது ம்.ன்.ஆர்.இ.ெஷ.. யபஶன்ம  ஷட்ைங்ைளுக்ைஶை பஶரிக்கும் நை 
அகப்பு  ைலல் த ஶகுப்புைரில் இபேக்கும். 

o ப ஷலஶரர் பன் ப ஷவு குமஷப்புைகர ப..டி...(சஷ.ஸ்.லி லடிலம்.) லகறுத்  (CSV) 
லடிலத் ஷல்  ப ஷவு பைலர் அகப்புைன் பைஷர்ந்துதைஶள்ரயலண்டும். 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 

o ப ஷலஶரர் லறங்ைப்பட்ை  பன் ப ஷவு குமஷப்புைள் ஆ ஶர் ன்யஶல்தன்ட் ைஷகரன்ட் 
கைப்பற்று ல் ற்றும் கூடு யஶன  ைலல்ைகர  தைஶண்ைது. 

o ப ஷலஶரர் அரிக்கும்  பன் ப ஷவு குமஷப்புைள் ன்யஶல்தன்ட் ைஷகரன்ட் 
தன்தபஶபேளுக்கு  லிமக்ைம் தசய்ப்படும். 

o ப ஷவு பைலர் அகப்பு பநீட்ைஶரர்ைரின்  ைலல் த ஶகுப்புைகர பன்ன ஶையல 
ப ஷலிைத் ஷல் பரிசஸயஷத்து அகல சுயபஶை அணுை, ய ை படிலக  உறு ஷ தசய்ைஷமது. 

o இ.., குடிிபேப்பலரின் அகைஶரங்ைகர பைம் பிடிக்கும் யபஶது பன் ப ஷவு குமஷப்புைகர  
பணு அகைஶரங்ைகர பைம் பிடிக்கும் பன் ப ஷயலற்மம் தசய்ைஷமது. 

o ஆ ஶர் ன்யஶல்தன்ட் ைஷகரன்ட், பன்ப ஷவு  ைலல் த ஶகுப்கப உபேலஶக்ை 
இ.சஷ.ம்.பி. கயட் ன்ம ற்தமஶபே லறஷகபம்  தைஶண்டுள்ரது. 

 

பன்ப ஷவு  ைலல்ைள் பற்மஷ யலும் த ரிந்துதைஶள்ர இகைப்பு ‗அ’ கலப் பஶர்க்ைவும்.  

 

 

 

 

 

நைலடிக்கை 5: ப ஷலஶரர்  பஶல் குமஷீட்டு ண் சரிஶைவும் 
பளகஶைவும் உள்ர ஶ ன்று சரி பஶர்க்ைஷமஶர்.                        

ப ஷலஶரர்  ஷட்ைஷட்ை ப ஷவு அகலிைங்ைரின்   பஶல் குமஷீட்டு ண் ஆ ஶர் தன்தபஶபேள் பின் 
ஶஸ்ைரில் உள்ரபடி  சரிஶைவும் பளகஶைவும் உள்ர ஶ  ன்பக  உறு ஷ தசய்ைஷமஶர்.   
 
 
 

ப ஷலஶரர் ன்தனன்ன லிளங்ைகர யசஶ ஷக்ை யலண்டும் ன்பக  நஶம் பஶர்ப்யபஶம்: 
 ப ஷலஶரர் றுபரிசஸயகன தசய்து இல்யஶ  /  லமஶன  பஶல் குமஷீட்டு ண்ைள் குமஷத்து 

ப..டி... க்கு  ைலல்  ந்து அலற்கம  ஷபேத் ச்தசய்ைஷமஶர். 
 ப ஷலஶரபேம் / இ.. க்ைளும்  பஶல் குமஷீட்டு ண்ைகர உள்ளூர் தஶறஷக்கு தஶறஷஶற்மம் 

தசய்ல ஷல் ற்ப்படும்  லறுைகர பற்மஷ    ைலல்  ந்து அலற்கமபம் பின் யைஶடு ஶஸ்ைரில் 
 ஷபேத்  லகை தசய் யலண்டும்.    

 பின் யைஶடு ஶஸ்ைரில் எவ்தலஶபே  பஶல் குமீட்டு ண்ணுக்கும்  ஷஶை ைஷஶம் / நைம் / 
ஶநைம் / ஶலட்ைம் /பி.ஏ/ ஶநஷயம் யபஶன்ம   ைலல்ைள் இபேக்கும்.  

     

 

 

 

 

 

குமஷப்பு 

ப ஷவுக்கு  ஷட்ைஷட்ை பகு ஷைரின் பின் நம்பர் யசர்த்துக்தைஶள்ரப்பட்டு அ ன் சரி நஷகயக 
யசஶ ஷக்ையலண்டும்.ப ஷலஶரர் இந்  பின் நம்பர்ைரின் பட்டிகய சஷ..டி.ஆர்.க்கு   
யலண்டும். 

.இ.சஷ. ற்றும் யை.எய்.ஆர். + அப்ரியைளன்ைள் இபே தலவ்யலறு ைைினிைரில்  
நஷறுலப்பட்டிபேக்ைஷம ஶ? 

பிற்சஷ : நீங்ைள் புரிந்துதைஶண்ைக  சரி பஶர்த்துதைஶள்ளுங்ைள்    

பள் குமஷீடு: 600 078 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 

நைலடிக்கை 6: ப..டி... ப ஷலஶரபேக்கு லிறஷப்புைர்கல 
ற்ப்படுத் வும் லிரம்பபடுத்துல ற்கும் தபஶபேரைக்ைத்க  
 பேைஷமது. 
லிறஷப்புைவு ற்ப்படுத்தும் நைலடிக்கைைளுக்கு பன்  பேம்  லகைில் 
பக்ைஷ  ைலல்ைகரபம் , ஶ ஷரி தபஶபேரைக்ைங்ைகரபம் ப..டி...  
அரிக்ைஷமது. ப..டி...பைன் ையந் ஶயயஶசஷத்து லிரம்பங்ைரில் 
பன்படுத்  அ ன் இறு ஷ லடிலத்க பம்  தபஶபேரைக்ைத்க பம்  
ப ஷலஶரர் படிவு தசய்லஶர். 
 
 

தபஶபேரைக்ை லடிலகப்பு: 

 லிரம்பத் ஷற்ைஶன இறு ஷ தபஶபேரைக்ை லடிலகப்பின்  யபஶது 
ப ஷலஶரர் உள்ளூர் க்ைரின்  ன்கைகரபம் அலர்ைரின் 
ய கலைகரபம் ைபேத் ஷல் தைஶள்ரயலண்டும்  

  ஶலுைஶ அரலியஶன கத் ஷல் யசர்க்கை த ஶைங்கும் நஶளுக்கு 
நஶன்கு லஶங்ைளுக்கு பன்னய ல்யஶ  ற்ப்பஶடுைளுைனும்  
நைலடிக்கைைகர த ஶைங்குலது நஷகமலஶன ஶகும். 

 

லிறஷப்புைர்வு பிச்சஶம்:  

 ப ஷவுக்ைஶனலர்ைள், ஶநஷய அசு அ ஷைஶரிைள், ய ர்த டுக்ைப்பட்ை பஞ்சஶத்து உறுப்பினர்ைள், 

உள்ளூர் அகப்புைள்—நைர்,புமநைர், தசல்லஶக்கு பகைத்  பக்ைஷஸ்த் ர்ைள் 
(அமஷபைப்படுத்துபலர்ைள்,ஆசஷரிர்,பேத்துலர் யபஶன்ம ைஷஶ க்ைள்)  னிப்பட்ை  
குடிிபேப்பலரின் ஆ ஶர் பைஶை இபேந்து நைலடிக்கைைளுக்கு உ வும் க்ைள் 
ஆைஷலர்ைகர இயக்ைஶைக்தைஶண்டு இந்  பிசஶம் நகைதபறும்.         

 

பக்ைஷ யநஶக்ைங்ைள்: 

 தசய் ஷ பரிஶற்மங்ைரின் இந்  ைட்ைத் ஷன் பக்ைஷ யநஶக்ைம் ஆ ஶரினஶல் உண்ைஶகும் 
ஆ ஶம் அ ன் ,நகைபகமைள் ,ய கலைள் ஆைஷலற்கம  ைற்ப்பித்து   ஆ ஶர் பற்மஷ 
அலர்ைள் ன்ன த ரிலிக்ை யலண்டும் ன்று  பிற்சஷ அரிப்பது ன்பக  உறு ஷ 
தசய்ல ஶகும்.   

ைற்மலுக்கும் / பிர்ச்சஷக்குஶன தபஶபேட்ைள்: 
 

 அடிப்பகைில் ைற்மலுக்கும் / பிர்ச்சஷக்குஶன தபஶபேட்ைரஶை 
சுலதஶட்டிைள், லகபைங்ைள் ைஶதைஶரிைள் ஆைஷலற்கம 
பன்படுத் யலண்டும். 

 தஶறஷ சஶர்ந்து  னித்துலஶை ப..டி.. உபேலஶக்கும் இந்   
லகபகமப்படுத் ப்பட்ை தபஶபேட்ைகர தைஶண்டு இகலைகர 
யம்படுத் படிபம், (பைம்) 

 பங்கு தபறுயலஶபேக்கு டுத்துச்தசல்லும் லகைிலும் சஷய 
தபஶபேட்ைகர தைஶடுக்ை யலண்டும். 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 

நைலடிக்கை 7: ப ஷலஶரர் ப ஷவு பைலர் அகப்புைளுைன் 
இகைந்து குடிிபேப்யபஶர்/இயக்ைஷைப்பட்ை பனஶரிைள் த் ஷில் 
லிறஷப்புைர்கல ற்ப்படுத்துைஷமஶர். 

பைம் 3: லிறஷப்புைர்கல ற்ப்படுத்து ல் 

 

யசர்க்கைக்கு பன் ஷனம் லிறஷப்புைர்கல பப்பு ல்: 
 ப ஷலஶரர் பய ப்பட்ை லிற்பகன பைலர் அகப்புைரின் உ லிக(ப..டி.. படிவுைரின் 

படி) நஶடுலஶர்.அலர்ைள் இயக்ைஷைப்பட்ை குடிிபேப்பு  குளக்ைளுைன் த ஶைர்புதைஶள்ர 
உ லிடுலஶர்ைள். 
இ ன் பயம் குடிிபேப்பலர்ைள் ப ஷவு கங்ைள் அகலிைம், பைி யநம்,ப ஷலினஶல் 
உண்ைஶகும் பன்ைள் ஆைஷலற்கம   த ரிந்துதைஶள்லர். 

 யசர்க்கை த ஶைங்கும் ள நட்ைளுக்கு பன் குடிிபேப்யபஶபேக்கு தசய் ஷக த ரிலிக்ைத் 
த ஶைங்ையலண்டும் ைஷஶ சபஶக்ைகர ஆ ஶர் சம்பந் ஶன நகைபகமைரில் ைலனத்க  
தசலுத்  தசய்து லிறஷப்புைர்கல பலச்தசய்யஶம். 

 இங்கு பக்ைஷ யநஶக்ைம் இ ன் ய கலைகர புரிந்துதைஶள்ர ைஸழ்ட்ை லிறஷப்புைர்கல 
அ ஷைரலில்  குடிிபேப்யபஶர் த் ஷில் ற்ப்படுத் ஷ யசர்க்கைக்கு  ஶர்படுத்துலது. 

 இந்  நைலடிக்கைைளுக்கு  ,எயஷ தபபேக்ைஷைள்,ப ஷவு தசய்  
உகைள்,சுலதஶட்டிைள்,யபனர்ைள்,சுலர் ளத்து, ஸ்டிக்ைர், 

துண்டுபிசுங்ைள்,சஷற்யடுைள்,ஆ ஶர்  ைலல்ைரஶல் சூறப்பட்ை ஊர் ஷைள் ஆைஷகல 
ய கலப்படும்.     

 ப ஷலஶரர் / ப..டி... லறங்ைஷ தபஶபேட்ைகர ஶற்மயலஶ அல்யது நீக்ையலஶ ப ஷவு பைலர் 
அகப்புக்கு அனு ஷில்கய.ப ஷவு பைலர் அகப்பு ஆ ஶர் பற்மஷ லிரம்பம் தசய் 
உ லிைள் தசய்பம். 

ப ஷவு நைக்கும் நஶரில் :  

 தசய் ஷத்த ஶைர்பு நைலடிக்கைைள் குடிிபேப்பலர் ப ஷலின்  சரிஶன தசல்பகமைகர 
புரிந்துதைஶண்டிபேக்ைஷமஶஶ ன்ப ஷல் ைலனம் தசலுத்  யலண்டும்.(உ ஶைஶை படிலங்ைகர 
வ்லஶறு பூர்த் ஷ தசய்லது,உிர் பணு அகைஶர தசல்பகமைள் யபஶன்மகலைள்.) 
அடுத் டுத்  நஷகயைள் ன்ன / ப ஷலிைத்க  லிட்டு தலரியறும் தபஶது குகம  ரீ்க்கும் 
லறஷபகமைள் ன்ன ன்பது பற்மஷபம். 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 

 

 இந்  நைலடிக்கைைளுக்கு  சுலதஶட்டிைள்,யபனர்ைள்,ஆ ஶர் தசய் ஷைள்  ஶங்ைஷ ஊர் ஷைள், 

நகைபகமைகர லிரக்கும் ைஶதைஶரி பைத்துைன்  த ஶகயைஶட்சஷ தபட்டிைள்,நஷறுலன 
பத் ஷக தபற்ம உகை, பிர்ச்சஷதபற்ம னி லர அலுலயர்ைள் ஆைஷகல ய கலப்படும். 

     

பைம் 6: லறக்ைஶன லிறஷப்புைர்வு நைலடிக்கை. 

 

 

 

 

 

 

 

நைலடிக்கை 8: ப ஷவு தசய்பம் பைலர் அகப்பு ைபேலிைகரபம் 
யற்பஶர்கலஶரர்ைளும் இபேப்பக  உறு ஷ தசய்ைஷமது 

ப ஷவுைகர ஶள்பலர்ைளுக்கும்,யற்ப்பஶர்லஶரர்ைளுக்கும்  
பிற்சஷ ைட்ைஶஷல்கய ன்மஶலும் சஶன்மஷ ழ் தபறுலது 
ைட்ைஶம். சஶன்மஷ ழ்தபற்ம ‗ ஶர் நஷகயிலுள்ர‘ 

கைஶளுபலர்ைளும்,யற்ப்பஶர்கலஶரர்ைளும் ப ஷலிைத் ஷல் 
இபேப்பக  உறு ஷ தசய்லது சம்பந் ப்பட்ை ப ஷவு பைலர் 
அகப்புைரின் ைைக. 

 

கைஶளுபலர்ைகரபம், யற்ப்பஶர்கலஶரர்ைகரபம்  ஶர்ப்படுத்து ல்: 
 கைஶளுபலர்ைகரபம் ,யற்ப்பஶர்கலஶரர்ைகரபம்  ஶர்ப்படுத்தும் பன் ப..டி...ின் 

அட்ஷன்/தைக்னஶயெஷ /யபஶர்ட்ைல் ((https://portal.uidai.gov.in) ல் ஆ ஶர் அல்யது  ைலலுைன் ப ஷவு 
ண் இபேப்பது ைட்ைஶம். 

 

ஆ ஶர் லிறஷப்புைர்கல பப்ப உங்ைள் சஷந் கனில் ய ஶன்றும் சஷய புதுகஶன 
லறஷைகர லரிகசப்படுத்துங்ைள். அக  உங்ைள் சை ஊறஷர்ைரிைபம் பிர்ச்சஷஶர 
ர்ைரிைபம் பைஷர்ந்து தைஶள்ளுங்ைள்.சஷய நகைபகம  ரீ்வுக்ைஶன ஆயயஶசகனைகர 
உங்ைகர பைிியர்த் ஷிபேக்கும் இ..லிைம் த ரிலிக்ையஶம்.   
   

பிற்சஷ: டுத்துக்ைஶட்ைஶன லிறஷப்புைர்வு நைலடிக்கை. 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 

 

 ப ஷவு பைலர் அகப்பு கைஶளுபலர்ைகரபம் , யற்ப்பஶர்லஶரர்ைகரபம்   ஶர்படுத்  
எபே  னித்துல அகைஶர அட்கை (.டி.) எவ்தலஶபேலபேக்கும்  அரிக்ை  யலண்டும். 

 ந்  தபஶலது ப ஷவுக்கும் ,சஶன்மரிக்கும் பைலர் அகப்பு  ைலல்ைளுக்கும்  
தபஶபேந் ஶல்  இபேந் ஶல் அக   தசல்படுத்  ப..டி.. ண்ைய 
அலுலயைத் ஶல்,அங்ைஸைரிக்ைப்பையலண்டும். 

 பைலர் அகப்பு யபஶர்ட்ையஷல் புகுப ஷகை தசய்து ஶஸ்ைர் ைஶைஶ யைஶப்பு, ப ஷலஶரர்  ைலல் 
யைஶப்பு, பன்படுத்துபலர் அமஷபை யைஶப்பு, ஆைஷலற்கம    லிமக்ைம் தசய்து ஆ ஶர் 
ன்யஶல்தன்ட் ைஷகரன்ட் க்கு (இ.சஷ.. புகுப ஷகை பன்படுத் ஷ)  லிமக்ைம் 
தசய்யலண்டும். 

 

சஶன்மரிக்ைப்பட்ை கைய்ஶளுபலர்ைரின் ண்ைிக்கை அலர்ைள் யசஶர்லகைலக   டுக்ை, சுறற்சஷ 
பகமில் பைிர்த்  ப ஷலிைங்ைரின்  ண்ைிக்கைக லிை அ ஷைஶை இபேக்ையலண்டும் 

 

சஶன்மரிக்ைப்பட்ை பைிஶரர்ைகர ய ர்வு தசய் ல்    

 

 

ப ஷவு பைலர் அகப்பு எவ்தலஶபே ப ஷவு கபம் எபே சஶன்மரிக்ைப்பட்ை யற்ப்பஶர்கலஶரர் 
ைட்டுப்பஶட்டில் இபேப்பக  உறு ஷ தசய்து தைஶள்ரயலண்டும். 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

யற்ப்பஶர்கலஶரரின் பங்கு : 
 

 ப ஷவுயசர்க்கை சுபைஶை நகைதபறுலக  நஷச்சப்படுத் ஷ, கைஶளுபலர்ைளுக்கும்,ப ஷவு 
தசய்துதைஶள்பலர்ைளுக்கும் லறஷைஶட்ையலண்டும் பக்ைஷஶை 
லி ஷலியக்ைஶன சூழ்நஷகயைரில்.      

 யற்ப்பஶர்கலஶரர் ப ஷவு கங்ைரில்  உைனடி நைலடிக்கை 
ய கலப்படும் ந்  சூழ்நஷகயகபம் கைஶண்டு பின்னர் ப ஷலஶரபேக்கு 
த ரிப்படுத் யலண்டும்.    

 

த ஶறஷல்தட்ப பைிஶரர்ைரின் பங்கு : 
 ஷன்சஶம்/சஷஸ்ைம்/பயஶதட்ரிக்ைபேலிைள்/ ஆைஷலற்மஷன்பஶரிப்பு 

சம்பந் ஶன பிச்சகனைளுக்கு  அகறத்   உைன் ல த ஶறஷல்தட்ப 
பைிஶரர்ைள்  ஶஶை இபேக்ையலண்டும்.    

 அலர்ைரின் அகலிைம் சுஶர் ஆறு ப ஷவு கங்ைகர 
த ஶைர்புதைஶள்ளும் லகைில் ைஶய லித்க  குகமக்கும் லி ஶை   
த் ஷில் (பரிந்துகக்ைப்பட்ைது) அக யலண்டும்.   

 

 

 

 

 

 

 

 

நைலடிக்கை 9: ப ஷவுபைலர்அகப்பு கைஶளுபலர்ைள், 

யற்ப்பஶர்கலஶரர்ைள், அமஷபைப்படுத்துயலஶர், ஆைஷயஶக ஆன் 
யபஶர்டிங்ைஷல் கலத் ஷபேக்ைஷமது. (ஏ.ஸ்..) 
ப ஷவு பைலர் அகப்பு ஆ ஶர் ன்யஶல்தன்ட் ைஷகரன்டில்    கைஶளுபலர்ைள், 

யற்பஶர்கலஶரர்ைள், அமஷபைப்படுத்துயலஶரின்(ஏ.ஸ்..) ஆன் யபஶர்டிங்கை உறு ஷ தசய் 
யலண்டும். 
  

ஆன் யபஶர்டிங் யபஶது ஏ.ஸ்..ின் உிர்பு அகைஶரங்ைள் 
அங்ைஸைரிக்ைப்பட்டு உறு ஷ தசய்  பின்னர்  ஆ ஶர் ன்யஶல்தன்ட் 
ைஷகரன்டில் யசஷத்து கலக்ைப்படுைஷமது. 

 ஆன் யபஶர்டிங் நைலடிக்கைின் யபஶது   ஆ ஶர் ன்யஶல்தன்ட் 
ைஷகரன்ட்டிற்க்கு இகை ர த ஶைஶர்பு ய கலப்படும். 

 ஆ ஶர் ன்யஶல்தன்ட் ைஷகரன்ட் பயஶைவும் ஏ.ஸ். ஆன் 
யபஶர்டிங் தசய்யஶம். 

 
 
 

1. கைஶளுபலர்ைள் உைனடிஶை எபே ப ஷவுக்ைஶை தசல்ய லச ஷஶன இைத் ஷல் 

இபேக்ையலண்டும்.  
2. ப ஷவு கத் ஷல் அ ஷை அரலில் யற்பஶர்கலஶரர்ைள் இபேக்ை யலண்டும். 
3. த ஶறஷல் தட்ப உ லிஶரர் ைைினி பற்மஷ நன்கு அமஷந் ஷபேக்ையலண்டும், ப ஷவு க 

நைலடிக்கைைரின் யபஶது அ ஷல் ற்ப்படும் குமஷப்பிைத் க்ை பிச்சகனைகர சரி 
தசய்பம்  ஷமகக தைஶண்டிபேக்ையலண்டும்.   

யற் குமஷப்பிட்ை பன்று கூற்றுைரில் க  எப்புக்தைஶள்ளுலரீ்ைள்?    
           
   

 

           
       

 

 

 

 

 

 

 

பிற்சஷ :  உங்ைள் புரி கய யசஶ கன தசய்பங்ைள் 



  
            

 
 

 

இந் ஷ  னித்துல அகைஶர ஆகைம் 

 

18 

                                                                                    

க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 
 
 
 

நைலடிக்கை 10: ப ஷவு பைலர் அகப்பு ப ஷவுக இைம்  
சரிபஶர்ப்பு பட்டியஷன் படி  ஶஶை உள்ரக  உறு ஷதசய்ைஷமது 

 
ப ஷவு கம் அகக்ைப்பட்ை பிமகு ப ஷவு பைலர் அகப்கப யசர்ந்  
யற்ப்பஶர்கலஶரர் ப..டி...அரித்  ‘இகைப்பு ஆ – ப ஷவுகம் 
அகப்ப ற்ைஶன சரி பஶர்ப்பு பட்டியஷல் இல் ைண்டுள்ரபடி  ஶஶை இபேப்பக  
உறு ஷ தசய்து எவ்தலஶபே குமஷப்பிலும் அகைஶர குமஷ இையலண்டும். 
லி ஷலியக்குைள் தும் இபேந் ஶல் யற்பஶர்கலஶரர் அக பம் ஆலைப்படுத்  
யலண்டும். இறு ஷஶை  ப ஷவு பைலர் அகப்கப யசர்ந்  யற்பஶர்கலஶரர் சரிபஶர்ப்பு பட்டியஷல் 
கைதளத் ஷை யலண்டும். 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 
 
 
 

நைலடிக்கை 11: ப ஷலஶரர் ப ஷவுக இைம்  ஶஶை உள்ரக  
சரிபஶர்ப்பு பட்டியஷல் உள்ரபடி இபேக்ைஷம ஶ ன்று  ைிக்கை 
தசய்ைஷமஶர்.   

ப ஷலஶரரின் யற்பஶர்கலஶரர்ைள் ப ஷவு க இைத் ஷல்  அகனத்து ய கலஶன தபஶபேட்ைளும் 
இபேந்து ப ஷவுைள் சுபைஶை நகைதபறுலக  உறு ஷ தசய் அடிக்ைடி  ைிக்கை தசய்யஶம். 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 

ப ஷவு கத்க  அகப்ப ற்ைஶன லறஷைஶட்டு பகம    
 

பரிந்துகக்ைப்பட்ை  ப ஷவு கத் ஷன் அகப்பு  ஷட்ை லகபைம். 
 

 

 

i. ப ஷலிைங்ைரின் அகப்பு  ஷட்ைம் எபே ப ஷலிைத் ஷல் நகைதபறும் தசல்பகமைள் அடுத்  

ப ஷலிைத் ஷல் உள்ர நபர்ைகர த ஶந் ஷவு தசய்ஶ லஶறு  இபேக்ையலண்டும் அ ஶலது, 

கூடிலக   ப ஷலிைங்ைள் என்றுக்தைஶன்று அ ஷை  தூம் லிட்டு அகக்ையலண்டும்.      

ii. ப ஷவு க அகப்பும், யகெ ,நஶற்ைஶயஷைள் யபஶன்ம  சஶஶன்ைளும் ப ஷவு 

நகைதபறும்யபஶது  ப ஷவு தசய்ப்படுபலபேக்கு ஷை அ ஷை லச ஷக  ந்து கைஶளுபலர்ைளுக்கு  

யசஶர்கல குகமப்ப ஶை இபேக்ையலண்டும். 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

iii. ய ர்வு தசய்ப்பை ப ஷவுகம் இற்க்கைின் ைஶற்று/கற/சூரி தலப்பம் யபஶன்ம 

இற்க்கைின்    னிங்ைரில் இபேந்து  பத் ஷஶை பஶதுைஶப்பஶை இபேக்ையலண்டும் அ னஶல் 

ைபேலிைளுக்கும்  ைலல்ைளுக்கும் யச ம் லிகரஶல் இபேக்கும். 

 

ப ஷவு க அகப்பின் உ ஶைம். 

       

iv. ய கலஶன அரவு  ைஶப்பு ைபேலிைளும் உ ஷரி பஶைங்ைளும் ப ஷவு கத் ஷல் 
இபேக்ையலண்டும் தனன்மஶல் ப ஷவு நகைபகமைள் ந்  நஷகயிலும் நஷறுத் ப்பைஶது 
இபேக்ையலண்டும்.ப ஷயலற்மம் தசய்பம் பைலர் அகப்பு த ரிந்து தைஶள்ரயலண்டிது 
எபேயலகர  ப ஷயலற்மம் நஷறுத் ப்பட்டு அலர்ைள் ைஶைதன்மஶல்  அறஷக்ைப்பட்ை யச ம் / 
அபஶ ம் அலர்ைள் ீது லி ஷக்ைப்படும். 

 

ப ஷவு இைத் ஷன் அகப்புத் ஷட்ைம். 

 

v.  யசர்க்கை கத் ஷல் யபஶ ஷ ைஶப்பு சஶ னங்ைள் ற்றும் உ ஷரி பஶைங்ைள் ைட்ைஶஶை 
இபேக்ை யலண்டும். இ னஶல்  யசர்க்கை ப ஷலிகன ந்  நஷகயிலும் நஷற்ைஶல் 
 லிர்க்ையஶம். ப ஷவுதசய்பம் நஷறுலனம் ைகயத்து பஶ ஷப்பு அல்யது ந்  
ைஶைத் ஷற்க்ைஶைவும் ப ஷலிகன நஷறுத் ஷனஶல் அபஶ ம் லி ஷக்ைப்படும்.  
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

ப ஷவு க லரஶைத்க  ய ர்ந்த டுத் ல் 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 

அகலிைத் ஷன்  கு ஷக பரிசஸயஷத் ல். 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ப ஷலிை அகப்புத் ஷட்ைம்: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ப ஷலிைம் அகக்ை த ஶைங்கைில் ப ஷவு பைலர் அகப்பு 
ய கலஶன லன்தபஶபேள்,தன்தபஶபேள் ற்றும் அடிப்பகை லச ஷக்ைஶன 
தபஶபேட்ைள் ஆைஷலற்கம லஶங்ை யலண்டும்.  

ப ஷலஶரர் ப ஷலிைங்ைள் ப..டி... ப..டி...பட்டியஷல் உள்ர  
சஶன்மரிக்கும்  னிஶர் பைலர் அகப்பு /அகப்புைள் ஆல் 
அன்ைஸைரிக்ைப்பட்ை ைபேலிைகரய உபயஶைஷக்ைஷன்மன  ன்பக  உறு ஷ 
தசய் யலண்டும்.   

ப ஷவுகத் ஷல் உள்ர லன்தபஶபேள், தன்தபஶபேள் சஶ னங்ைள் சரிஶை யலகய தசய்ைஷம ஶ ன்று    
பரியசஶ கன யற்க்தைஶள்ரயலண்டும். 

 
 
 

ப ஷலிைம்—ஷைச்சஷமந்  நகைபகமைள் 

o சுஶர் 500 சதுஅடி பப்பரலில் ைட்ைப்பட்ை அகப்பு.(இண்டு அகமைரஶை 
இபேக்ையஶம்).லரிகச நஷற்ை லச ஷஶன   ஷமந்  தலரி.      

o லந் கை நல்ய பஶக /த பேக்ைள்/ கத் ரய சஷமந் து. 
o இகச்சல் இல்யஶ  யபஶதுஶன இை லச ஷபைன்  நல்ய ைட்ைகப்பு.      

o பைம் பிடிக்ை நல்ய தலரிச்சத்துைன் தலண்கஶன பின்புயம்.  

o கூட்ைத்க  ப ஷவு நகைதபறும் இைத் ஷயஷபேந்து  ள்ரி இபேக்ைச்தசய் யலண்டும்.  

o தலகு யநம் ைஶத் ஷபேத் கய  லிர்க்ை யபஶதுஶன ண்ைிக்கைில் ப ஷலிைம் 
ற்றும் லரிகசசஸட்டு லறங்கும் பகம. 

o தசௌைரிஶை அபேம் இைபம்,  ண்ைரீ் யபஶன்ம அடிப்பகை லச ஷைளும் தசய்து 
 யலண்டும். 

ப ஷலிை அகப்புத் ஷட்ைம். 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 

அடிப்பகை ய கலைள்: 
i. ப ஷவு தசய்ப்படுபலரின் பைஅகப்கப   த்துைன் பைம் பிடிக்ை ப ஷலிைம் யபஶ ஷ 

தலரிச்சத்துைன்,சரிஶன  இைத் ஷல் அகந் ஷபேக்ை யலண்டும். 
ii. பை அகப்கப பைம் பிடிப்ப ற்ைஶை எபே தலண்கஶன பின்புயத்க  

தைஶண்டிபேக்ையலண்டும்.   

iii. ப ஷலிை கத் ஷல் எபே ப ஷலிைஶலது உைல் ஊனபற்யமஶர் ,ைர்ப்பிைிப்தபண்ைள், 

குறந்க ைளுைன் லபேம் தபண்ைள்,ப ஷயஶர்ைள்,ஆைஷயஶபேக்கு எதுக்ையலண்டும். 
o இந்  இைம் எபே யபனரில் ைண்ணுக்கு த ரிபம்படி 

ள ஷ கலக்ைப்பட்டிபேக்ை யலண்டும். 
o இந்  இைங்ைரில் லறக்ைஶன 

கைஶளுபலகத் லி ற்றுதஶபே உ லிஶரர் 
ப ஷவு தசய்து தைஶள்பலர்ைளுக்கு உ லிை இபேக்ை 
யலண்டும். 

o இந்  இைத் ஷல் உிர் பணு அகைஶரங்ைகர 
பைம் பிடிக்ை, அலர்ைகர சஶ ஶை நஶற்ைஶயஷைரில்     அச்தசஶல்லய ஶ அல்யது நீண்ை 
யநம் நஷற்க்ைகலப்பய ஶ  இல்யஶல் சர்க்ைநஶற்ைஶயஷ லச ஷைள் இபேக்ையலண்டும். 

iv.  ரலஶைங்ைள் (கைஶளுபலர் ற்றும் ப ஷவு தசய்துதைஶள்ளுபலர் உபயஶைஷக்கும் யகெ,    
நஶற்ைஶயஷைள் பைிச்சூறலுக்கு தபஶபேத் ஶன ஶை இபேக்ை யலண்டும் யலும் உிர் பணு 
அகைஶரங்ைகர பைம் பிடிக்கும் யபஶது ப ஷவுதசய்துதைஶள்ளுபலரின் ய கலற்ம 
நைர்வுைகர குகமக்ையலண்டும்.     

v. பிச்சஷகன ற்ப்பைஶல் இபேக்ைவும் ப ஷவுதசய்து தைஶள்ளுபலர்ைளுக்கு  த ஶல்கய 
 ஶயஷபேக்ைவும் உிர் பணுஅகைஶரபைம் பிடிக்ை அகனத்து கைஶளுபலர்ைளுக்கும் 
யபஶ ஷ பிற்சஷ அரிக்ைப்பட்டிபேக்ை யலண்டும். 

vi. ைரிர்  கைஶளுபலர்.: 
o தபண்ைளுக்கு ப ஷவு தசய் ைரிர் கைஶளுபலர்ைகர 

பைிர்த்  யலண்டும்.  

o அது சஶத் ஷஷல்கய ன்மஶல்  தபண்ைளுக்கு உ லிை 
ைரிர் உ லிஶரர்ைள் இபேக்ையலண்டும். 

o ப ஷவு கம் அகக்ைப்பட்ை ைஷஶங்ைரில் இபேந்து 
இகரஞர்ைகர  ன்னஶர்ல ஊறஷர்ைரஶை நஷஷப்பது 
லிபேம்பத் க்ைது.   

o சஷறு அரலியஶன பிர்ச்சஷியயய ைரிர்  ன்னஶர்ல 
ஊறஷர்ைள் உிர்பணு அகைஶர பைபிடிப்பின் யபஶது தபண்ைளுக்கு ய கலஶன 
உ லிைகர அரிக்ை படிபம். 

vii. ப ஷவுபைலர்அகப்பு கைஶளுபலர்  யசஶர்லகைலக   லிர்க்ை த ஶைர்ச்சஷஶை எபேலகய   
பைிதசய் கலக்ைக்கூைஶது— எபே ப ஷலிைத்க  இபேலர் ஶமஷ ஶமஷ நஷர்லைஷப்பது 
லிபேம்பத் க்ைது, வ்லஶதமன்மஶல் ைஶகய யநம்,  ஷயநம் ன நஶகர இண்டு 
யலகயயநஶக்ைஷ தைஶள்ளுலது.         

viii. ஷன்சஶம்/சஷஸ்ைம்/பயஶதட்ரிக்ைபேலிைள்/ஆைஷலற்மஷன்பஶரிப்பு 
சம்பந் ஶன பிச்சகனைளுக்கு அகறத்   உைன் ல த ஶறஷல்தட்ப 
பைிஶரர்ைள்  ஶஶை சஷஸ்ைத் ஷன் ைஶய லித்க  குகமக்ை   ஆறு 
கங்ைகர உள்ரைக்ைஷ எபே த் ஷ பகு ஷில் 



  
            

 
 

 

இந் ஷ  னித்துல அகைஶர ஆகைம் 

 

26 

                                                                                    

க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

அகந் ஷபேக்ையலண்டும். 
 

 

ix. பஶதுைஶப்பிற்ைஶை  ைலல் நைல்ைகர,  ஷனசரி  எவ்தலஶபே ப ஷலிைத் ஷலும் 
ைகைசஷ ப ஷவு படிந் வுைன் உைனடிஶை டுத்து 
கலத்துக்தைஶள்ரயலண்டும். ைலல்ைரின் நைல்ைள் பஶதுைஶப்பஶை 
ப ஷவுகத் ஷற்க்கு அப்பஶலுள்ர இைத் ஷல் கலக்ையலண்டும்.       

x. ப ஷவுைளுக்கு  பன்படும் லன்தபஶபேள்ைகர    லறக்ைஶை யசஶ ஷத்து 
ப ஷவுைள் த ஶைங்கும் ,  யநத் ஷற்கு  தலகுபன்னய 
சஷஸ்ைம்,பயஶதட்ரிக் ைபேலிைள் அகனத்தும் சுத் ம் தசய்ப்பட்டு  ஶர் நஷகயில் 
கலக்ைப்பட்டிபேக்ை யலண்டும்.   

லறஷ 2:  வு யசைரிப்பு தசல்பகம 

குடிக்ைரின்  ைலல்ைகர யசைரிப்ப ற்கு லறஷபகமைள்  ைஸயற தைஶடுக்ைப்பட்டுள்ரன.  (ப ல் 
பன்று லறஷைள் குடிக்ைள் யசர்க்கைக்கு பன் ைலல்  வு  ரத் ஷல் இல்யஶ  யபஶது ட்டும் 
ய கலப்படும்). 
 

லறஷ 1: யசர்க்கை ப ஷவு படிலத்க  நஷப்பு ல்  (KYR, KYR+  வு) 

    2:                                           . 

    3:                                                                 . 

    4:           NPR                                                   .  

    5:                                                        /         . 

    6:                                                          . 

    7:             5            ,         /                                         . 

    8:                                                                              . 

    9:                                                                             . 

    10:                                                      . 

    11:                                                      . 

    12:                      HoF                  ,                              /     

                           . 

    13:                                                                         . 

    14:                                                                       . 

    15:                                . 

    16:                         96                                                         .  
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3. டிஶப் ைவுன் -இல் 
இபேந்து 

ஆப்பயட்ைர்  -  டி 
-த் ய ர்வு 
தசய்வும் 

 

தசய்வும்.  

2. பஶஸ்லர்கை 
உள்ரிைவும். 

5. யஶக் -இன் 
பட்ைகன ைஷரிக் 

தசய்வும். 
 

1. ஆபயட்ைரின்  ID  
கத் ய ர்வு   

தசய் தும்,  

அ ற்குத் 
த ஶைர்பஶன  

ஆப்பயட்ைரின் 
தபர்  

‘ஆப்பயட்ைர்  

தபர்” ன்ம 
 ரத் ஷல் 

ைஶைப்படும். 

4. உங்ைரது 
லில்யகைப் 

ப ஷகல 

 

 வும். 
 

 

ஆ ஶர் ப ஷவு தசய்பம் யசகல பனர் ைைினிில் யலகய தசய்பம் பகம 
UDIAI யசகலபனர் ைைினி பன்பஶடு தன்தபஶபேள் (AEC) பயம் குடிிபேப்யபஶரின் க்ைள்த ஶகை 
சஶர் ற்றும் பயஶதட்ரிக்  ைலல்ைள் ப ஷவு தசய்படுைஷமது. இ ற்கு ற்தமஶபே தபர் ECMP(Enrolment  
Client Multi Platform)  ப ஷவு 1.5 ப ல். Multiplatform ன்மஶல் பன்பை  ரங்ைரில் இங்ைக்கூடிகல. AEC 
 ற்தபஶளது லிண்யைஶஸ் ற்றும் யஷனக்ஸ் பைிதசல் பகமகில் இங்ைலல்யது.   
 
AEC தன்தபஶபேள் பன்பஶடு குமஷத்து ைஸயற லிலரிக்ைப்பட்டுள்ரது. 
 

நைலடிக்கை 1 ஆ ஶர் ப ஷவு தசய்பம் யசகல பனர் 
ைைினிில் (AEC) புகுப ஷகை:  

குடிிபேப்யபஶரின்  வுைகர ைலர் யஷல் ப ல் தசல் ஆ ஶர் யசகலபனர் ைைினிில் புகுப ஷகை 

தசய்லது  ஶன் . ைஸயற  ப்பட்டுள்ர இண்டு பகமைரில் ய னும் எபே பகமில் இக  

தசய்யஶம். 

1. ைைினிின் யகச ஷகில் த ரிபம் ஆ ஶர் யசகலபனபேக்ைஶன 

பைவுபேகல தசஶடுக்ைவும். 
அல்யது 

2. Start -> All Programs -> UID Authority of India -> Aadhaar Enrolment Client -> Aadhaar Enrolment Client ன்று  
லரிகசஶை ைைினிில் தசஶடுக்ைவும். 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஆ ஶர் புகுப ஷகை  ஷக 
 

எவ்தலஶபே ைைினி பனபேக்கும் புகுப ஷகை பிற்சஷரிக்ை யலண்டும் . புகுப ஷகைின்  யபஶது 
ைைினி பனரின் ைைவுச்தசஶல் ற்றும் பயஶதட்ரிக்  வுைள் ைைினிில் உள்ர  வுத் ர 
லிலங்ைளுைன் எத்து யபஶையலண்டும். 
 

ஆ ஶர் ப ஷவு தசய்பம் யசகல பனர் ைைினிியஷபேந்து தலரியறு ல் 
 

ஆ ஶர் யசகலபனர் ைைினிக  படுல ற்க்கு  ஷகின் லயது யல்புமம் த ரிபம்  ( ) 
தபஶத் ஶகன தசஶடுக்ைவும் . 
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படி1: யசர்க்கை படிலத்க  நஷப்பு ல் (KYR, KYR+  வு) 
 குடிிபேப்பலர்  யசர்க்கைப் படிலத்க  KYR  உைன் , KYR+   ைலலும் இபேந் ஶல் அத்துைனும் 

நஷப்ப யலண்டும். 
 லசஷப்பலபேக்கு யசர்க்கைப் படிலத்க  நஷப்புல ஷல்  சஷம் ற்பட்ைஶல்  சரி பஶர்ப்பலர் 

அலபேக்கு படிலத்க  நஷப்புல ஷல் உ லி தசய்யஶம். 
 யசர்க்கை தென்சஷ அலுலயைர், லசஷப்பலபேக்கு ைஷஶ அ ஷைஶரிைள், பீல்ட் இன்ஸ்தபக்ைர், 

அமஷபைப் படுத்துயலஶர், அசு அலுலயைம் அல்யஶய ஶர்(NGOs), தபஶது சபை 
அணுகுயலஶர்(CSOs), யபஶன்மலர்ைரின் உ லிக தபம லறஷ ைஶட்ையஶம்.  

 குடிிபேப்பஶரர்  னது பய ஆலைங்ைள் ற்றும் புகைப்பைம் (அகைஶர அங்ைஸைஶம் ) (Pol) 
என்று, பைலரி (PoA)  பிமப்பு ய  ஷ (DoB), உமவு (PoR) யபஶன்மலற்கம நஷபைபிக்ை ஆலைங்ைகர 
சரிபஶர்த் லுக்கு டுத்துச் தசல்ய யலண்டும். 

 ல்யஶ ஆலைங்ைளுக்கும் யசர்க்கை படிலம் உட்பை நைல் படிலம் டுத்துச் தசல்யலில்கய 
ன்மஶல், யசர்க்கை கம் நைல் படிலம் டுக்ை ய கலஶன லச ஷைகர இ ற்ைஶை 
கத் ஷல் ற்படுத் ஷத்   யலண்டும். யசர்க்கை கத் ஷல் இந்  ஆலைத் ஷன் நைல்ைள் 
பஶதுைஶக்ைப் பையலண்டும். 
 

குமஷப்பு:  வுைள் சரி பஶர்க்ைப்பட்ை யசர்க்கைப் படிலங்ைரில் இபேந்து ட்டும் ப ஷவு தசய்ப்  பை 
யலண்டும். 
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 லி ஷ லசஷப்பலபேக்கு  சரிஶை லறஷ  ைஶட்டினஶஶ ? யலும் ன்தனன்ன தசய் படிபம் ? 

 யசர்க்கை படிலத் ஷற்கு(EC) நீங்ைள் தபஶறுப்பஶனலர் ன்மஶல், நைல் படிலம் டுத் கக்கு 
யைளஷைம் நீங்ைள் ைட்ைைம் யைட்பீர்ைரஶ ?  

 பைலரி (PoA) ட்டும் அகைஶர (pol) ஆலைங்ைளுக்கு ஏட்டுனர் உரிம் யபஶதுஶனது  
ன்று லி ஷ   யைளஷைம் தசஶன்னது சரிஶ? 

      .1:                    
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லறஷ 2: குடிிபேப்பலரின் ஆலைங்ைள் சரி பஶர்க்ைப்படு ல். 
பய ஆலைங்ைரின்  உண்க நைல் படிலம் யசர்க்கைப் படிலத்துைன் சர்ப்பிக்ைப்பை யலண்டும். 
யசர்க்கை  தென்சஷ  இந்  ஆலைங்ைகரப் பஶதுைஶத்து கலப்பஶர். இந்  நைல் படிலங்ைள் பிமகு 
ப ஷலஶரபேக்கு  பஶதுைஶப்பைத் ஷல் நஷந் ஶை கலக்ை  அனுப்பப்படும். 
 

 ஆலைம் சரிபஶர்த் ல்.   
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 

 
 

 
 
 
 

லறஷ  3: ஆபயட்ைர்  தசய்பம் துலக்ை நஷகய பரியசஶ கன. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குடிபரிகஶரர் ஆபயட்ைக சந் ஷக்ைஷமஶர். 

 சரி பஶர்ப்பலர் ன்மஶல் ஶர்?  பஶர்ப்பலரின்  தபஶறுப்புைள் ன்ன? 

பிற்சஷ 2:  ைண்டு பிடிபங்ைள் 

இங்ைஷபேந்து எப்பு பின்பற்றும்  லறஷபகமைள் ற்றும் யசஶ ஷப்பது ல்யஶலற்கமபம் 
பட்டியஷட்டுக் ைஶண்பிக்ைவும். (நீங்ைள் பஶைம் படிப்பது யபஶல் ).  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

பிற்சஷ 3 . பற்சஷ தசய்வும்.... 
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லறஷ 4: ஆ ஶர்  ப ஷவு தசய்பலரிைம் பன் ப ஷவு   வு லிலங்ைகர 
யசர்க்கை ஆபயட்ைர்  பேைஷமஶர். 

 பன் ப ஷவு  வு  ரம் இபேந் ஶல்  யசர்க்கை ஆபயைர்  லசஷப்பலரின் லிலங்ைகர 
ப ஷலஶரரின் அகைஶரங்ைஶட்டிக  யசர்க்கை ப ஷவு தன்தபஶபேரில் உள்ரடீு தசய்யஶம். 

 இ னஶல் எபே ப ஷலிற்ைஶன யநம்  யசஷக்ைப் படும்.  தனனில் ஆபயட்ைர் ல்யஶ 
 ைலல்ைகரபம் ஆ ஶர் யசர்க்கை க்ைட்த ஶகைில்  ஷகில்  ட்ைச்சு தசய்த் 
ய கலில்கய.    

ப ஷலஶரரின் அகைஶரங்ைஶட்டிைரில்   சஷய டுத்துக் ைஶட்டுைள் ைஸயற தைஶடுக்ைப் 
பட்டுள்ரன. 
o யளன் அட்கை ண் : (ப ஷலஶரர் யபஶன்ம உைவு ற்றும் சஷலில் சப்கர துகம). 
o யலகய அட்கை ண் (ஊை லரர்ச்சஷத் துகம - ப ஷலஶரர் யபஶன்று) 
o பஶயஷசஷ ண் ( ப ஷலஶரர் ன LIC ) 

o TIN ( ப ஷலஶரர் ன RGI) 

o ய ர் ல் அகைஶர அட்கை ண் (EPIC) (ய ர் ல் ைஷளன் ப ஷலஶரஶை) 
o நஷந்  ைைக்கு ண் (PIN) (லபேஶன லரித் துகம ப ஷலஶரஶை) 

 

லறஷ 5: யசர்க்கை ஆபயைர் யசர்க்கை தன்தபஶபேரில்  கல 
உள்ரடீு/யம்படுத்துைஷமஶர். 

 யசர்க்கை ஆபயைர் குடிிபேப்பஶரரிைம் க்ைட்த ஶகை(RGI) ைைக்தைடுப்பஶரர் (அ ஷைஶரிைள்) 
அலர்/அலரது லடீ்டிற்கு க்ைட் த ஶகை ைைக்தைடுப்புக்கு  ற்றும் NPR சஸது ண் (TIN) 
தைஶடுத் ஶர்ைரஶ ன்று லிசஶரிக்ை யலண்டும்.   

 யசர்க்கை தன்தபஶபேரில் NPR ண்கை  ஆபயட்ைர் ப ஷவு தசய் யலண்டும். 
 யசர்க்கை படிலத் ஷல் இபேந்து   யசர்க்கை ஆபயட்ைர் சரிபஶர்த்  க்ைட்த ஶகை  கல 

யசர்க்கை தன்தபஶபேள் சஶ னத் ஷல் உள்ரடீு  தசய்ைஷமஶர். 
 ப ஷலஶரரின் அகைஶரங்ைஶட்டிக உபயஶைஷத்து  வு ீட்தைடுக்ை படிந் ஶல், ப ஷவு 

ஆபயட்ைர் குடிிபேப்பஶரரின் க்ைட்த ஶகை  இல்   ைலகய சரிபஶர்த்து,  ஷபேத் ஷ 
படிக்ையஶம்.   

 குடிிபேப்பஶரர்  நஷபைபைஶை  சர்ப்பித்   ஆலைங்ைரின் தபர்ைகர ஆ ஶர் ப ஷவு 
தசய்பம் தன்தபஶபேரில் உள்ரடீு தசய்வும்.   

 

லறஷ 6: யசர்க்கை ஆபயட்ைர்  லல்ைகர பைஷர்ந் ரிக்ை 
குடிிபேப்பஶரரின்  எப்புகைகப் ப ஷவு  தசய்ைஷமஶர்.   

 யசர்க்கை ஆபயைர் யசர்க்கை படிலத் ஷல் இபேந்து  யசைரிக்ைப் பட்ை  ைலல்ைகர தபஶதுநய யசகல  
லிநஷயஶைத் ஷல் இகைந்துள்ர நஷறுலனங்ைளுைன் பைஷர்ந்துதைஶள்ர எப்புகை அரித் க  சரிபஶர்க்ை 
யலண்டும்.   

 

பிமகு, யசர்க்கை தன்தபஶபேரில் ஆம் / இல்கய ன்று  சரிஶன ய ர்கல யசர்க்கை ஆபயட்ைர் 
ப ஷவு தசய் யலண்டும். 
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லறஷ 7: குடிிபேப்பஶரர் 5 ல ஷற்கும் குகமலஶனலஶை  இபேந் ஶல், 

தபற்யமஶர்/ைஶர்டினின் லிலங்ைள் அடிப்பகைில் யசர்க்கை. 
 5 ல ஷற்கும் குகமலஶன குறந்க ைள் ஆனஶல், தபற்யமஶர் /ைஶர்டினின் தபர் /ஆ ஶர் ண் / 

ப ஷவு ண் யபஶன்மகல ப ஷவு தசய்ப் பை யலண்டும். இது ைட்ைஶஶனது.  

 குறந்க  ப ஷவு தசய்ஶ   ந்க / ஶய்/ைஶர்டினுைன் ப ஷவு தசய் லிபேம்பினஶல், அலர்ைள் 
யசர்க்கை ஆகும் லக குறந்க க்கு ப ஷவு தசய் படிஶது. 
 

லறஷ 8: யசர்க்கை ஆபயட்ைர்  குடிிபேப்பஶரர்  ஶைஷனும் உிரில் 
 ைலல் லி ஷலியக்கு உள்ரலஶை இபேந் ஶல்  சரி பஶர்க்ை 
யலண்டும்.  

 யசர்க்கை ஆபயட்ைர் குடிிபேப்பஶரரின் ைண்ைள் ற்றும் லில்ைள் இல்யஶல் யபஶனஶலும் 
அல்யது துண்டிக்ைப் பட்டிபேந் ஶலும்  சரிபஶர்க்ை யலண்டும். யசர்க்கை க சூப்பர்கலசர்  
அக  சரிபஶர்க்ை யலண்டும். 

 குடிிபேப்பஶரர்  ஶலது பயஶ தட்ரிக் லி ஷலியக்கு உள்ரலஶனஶல், ―பயஶ தட்ரிக் 
லி ஷலியக்கு உள்ரலர்―  ன்ம தபரில் க்ைட்த ஶகைில்  ஷகில்  யசைரிக்ைப் பை 
யலண்டும். 

 லிலங்ைகர ைண் அகைஶரம் இல்யஶ  அல்யது லில் அகைஶரம் இல்யஶ  ன்ம 
தபஶபேத் ஶன  கயப்பில் ஆபயட்ைர்  உள்ரடீு தசய் யலண்டும். 

 
     பயஶ தட்ரிக் லி ஷலியக்கு. 
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பயஶ தட்ரிக் லி ஷலியக்கை ஆ ஶர் ப ஷலஶரரிைம் குமஷப்பிடு ல். 

 

 

 

 

 

 

 

 

லறஷ 9: குடிிபேப்பஶரர் ஆ ஶக உபயஶைஷத்து லங்ைஷ ைைக்கு 
துலக்ை லிபேம்புைஷமஶஶ ன்று யசர்க்கை ஆபயட்ைர் சரிபஶர்க்ைஷமஶர். 
 

 குமஷப்பு: நஷ ஷ இகைப்பு. 
நஷ ஷ இகைப்பு 

 பகமஶன  நஷ ஷ யசகலைள் அணுைகய நஷ ஷ இகைப்பு (FI) குமஷக்ைஷமது . 
 FI பயஶை ல்யஶ குடிிபேப்பஶரர்ைளுக்கும் ஆ ஶர்  லறங்குலய ஶடு லங்ைஷக் ைைக்கு 

துலக்ை உ லி தசய்த்  ஷட்ைஷட்டுள்ரது . 
 குடிிபேப்பஶரர்ைளுக்கு, இபேப்பில் உள்ர லங்ைஷக் ைைக்குைகரபம் ஆ ஶபேைன் இகைக்ை 

சஶத் ஷக் கூறுைள் உள்ரன.  

 குறந்க ைள்  உட்பை  ல்யஶ குடிிபேப்பஶரர்ைளுக்கும் லங்ைஷக் ைைக்கு துலக்ையஶம்.  

 கக்யஶ தநட் லர்க் ATM அகப்பு குடிிபேப்பஶரர்ைள் லங்ைஷக்கு யநரிகைஶை லபேகை    
யலண்டித் ய கலக நீக்குைஷமது.   

 

நஷ ஷ உ லி இகைப்பினஶல் யஶபங்ைள். 

உிரில் 
லி ஷலியக்

கை 
பைத் ஷல் 
குமஷப்பஶன 
பகு ஷக 
(க்ரிக் 

தசய்வும்.) 

 

5 ல ஷற்கும் குகமலஶன குறந்க க்கு பயஶ தட்ரிக் லி ஷலியக்கு ன்ன இபேக்ை படிபம் ? 

 லில் (ைள்) இல்யஶக. 
 பஶ ஷக்ைப்பட்ை ைபேலிறஷ 
 துவுஷல்கய 

நீங்ைள் ய ர்ந்த டுத்  லிகை (ைள்) க்கு ைஶைங்ைள்  வும். 

பிற்சஷ: உங்ைள் புரி கய யசஶ ஷத்துப் பஶபேங்ைள். 

லயது கை  இைது கை  
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 UIDAI சபை நய ஆ ஶங்ைரில் உ லி தசய் அ ஶலது, 

o ஏய்வூ ஷம் (தபன்ளன் )  

o ஸ்ைஶயர்ளஷப்  

o NREGA சம்பரம் யபஶன்மலற்மஷல்   

            லங்ைஷக் ைைக்குைரில்  யநடிஶை  தசல்பட்டுக் தைஶண்டிபேக்ைஷமது . 
 எபேலபேக்தைஶபேலர் குகமந்  தசயலில் உைனடிஶை பைப் பரிஶற்மம்  தசய் ல். 
 ைஷஶங்ைரிலும் தஶகபல் ைஶப் -அப்ைள் ற்றும் இ  பன்பஶடுைள் ரி ஶை  

தசல்படுத் ப் பட்டுள்ரன. 
 

யசர்க்கைின் யபஶது FI ைஶன நகைபகமைள் 

 ஆ ஶர் யசர்க்கைில், லங்ைஷ லிலங்ைள் ன்ம  ஷகில் யசர்க்கை க ஆபயட்ைர் 
குடிிபேப்பஶரரின்  லங்ைஷ ைைக்கு லிலங்ைகர  ப ஷவு தசய்லஶர். 

 குடிிபேப்பஶரரின் இபேப்பில் உள்ர லங்ைஷ ைைக்கு லிலங்ைள் ன்பது, 

o லங்ைஷக் ைைக்கு இபேக்கும் ஶநஷயத் ஷன் தபர். 
o லங்ைஷின் தபர் (பள ஶை)  

o லங்ைஷக் ைஷகரின் தபர் (பள ஶை )  

o ைைக்கு ண்.  

o இந் ஷ நஷ ஷ அகப்பு குமஷீடு (லங்ைஷக் ைஷகரின் IFSC  ன்பது .ைஶ. BKID0004479 
பஶங்க் ஆஃப் இந் ஷஶ, ைஶ ைஷகர)  ஶனிங்ைஷ யம்பஶடு பகம இல்கய ன்மஶல். 

குமஷப்பு : IFSC   ரம் ைட்ைஶஶனது அல்ய. 
  ‗ஆ ஶர் யசர்க்கை ைஷகரன்ட்  ஷகில் தசக் -பஶக்ஸ் னும் த ஶைர்புள்ர தபட்டிக 

யசஶ ஷத்துப் பஶர்த்து FI த ரிந்து தைஶள்ர லிபேம்புலக  யசர்க்கை க ஆப்பயட்ைர் குமஷப்பிை 
யலண்டும். 
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நஷ ஷ லில இகைப்பு  குமஷத்து. 
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 எப்பு ப்படி யைளஷன் யைஶப்புைகர யலல் சரிபஶர்த்து லிட்ைஶர் ன்று த ரிந்து 
தைஶண்ைஶர்.? 

 யலல் யைளஷன் யைஶப்புைகர சரி பஶர்க்ை லில்கய ன்மஶல் எப்பு ன்ன  தசய்லஶர்? 

 பன் ப ஷவு  வு ப்படி ஆபயட்ைபேக்கு உ லிது? 

 பன் ப ஷவு  வு ஶர் லறங்குலஶர்ைள்? 

 எபே லது (1)  குறந்க  ப ஷவு   யசர்க்கை ஆை படிபஶ  ?? 

 ப ஷலஶரர் அல்யது UIDAI குடிிபேப்பினரிைம் இபேந்து ன்தனன்ன யைஶப்புைள் தபமப் 
பட்ைது ன்று ப்படி த ரிந்து தைஶள்லஶர்  ? 

 நஷ ஷ உ லி யசர்க்கை ன்பது குமஷப்பிட்ை லகை குடிிபேப்புைளுக்கு உ வுல ற்ைஶன  
இக்ைம்.  

 அலர்ைள் ஶர் அலர்ைளுக்கு ஆ ஶர்  வ்லஶறு உ வும் ?? 

 ஆ ஶக லங்ைஷைளுைன் இகைத் ஶல் யைளஹக்கு வ்லஶறு உ வும் ??  

 ந்  லி ஶன பயஶ தட்ரிக் லி ஷ லியக்குைளுக்கு  ஆ ஶர் யசர்க்கை ப ஷவு அகப்பு 
அங்ைஸைஶம்   பேைஷமது? 

 ஆ ஶர் யசர்க்கை ப ஷவு அகப்புக்கு ந்  லி ஶன பயஶ தட்ரிக் லி ஷ லியக்குைள் 
பின்லபேபலற்மஷல் எப்புக்தைஶள்ரப்படும்? 

 துண்டிக்ைப்பட்ை ைஶல்  

 கூடு யஶன லில் லயது கைில் (6) 

 எபே ைண் குபேடு 

 இண்டு ைண்ைரிலும் ைஶைஶக்ட் (புக) 

 இைது ைஶயஷல் எபே லில் இல்யஶல் யபஶ ல்  

 இண்டு ைட்கை லில்ைளும் இல்யஶக   

 
  
 

பிற்சஷ: இதுலக ன்ன புரிந்து தைஶண்டீர்ைள்?... 
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லறஷ 10: யசர்க்கை ஆபயட்ைர்  பயஶ தட்ரிக் லிலங்ைகர 
யசைரித் ல் - பை பிம்பம், லி ஷலியக்குைள் ( ஶைஷனும் இபேந் ஶல்), 
லில் யகைைள் ற்றும் ைபேலிறஷ   

பயஶ தட்ரிக் சஶ னங்ைள் ற்றும்  வு  ம் தசல்பஶடு  குமஷத்  கூடு யஶன லிலங்ைளுக்கு 
கையடு – 4 எப்பிட்டுப் பஶர்க்ைவும். 

ைஶட்சஷ   : பயஶதட்ரிக்   ைலல்ைகர யசைரித் ல் 
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குமஷப்பு : 

யசர்க்கை ஆப்பயட்ைர்  ைஸழ்க்ைண்ை பயஶ தட்ரிக் லிலங்ைள் உள்ர ஶ ன்று உறு ஷ தசய் 
யலண்டும். 

 ல்யஶ குடிிபேப்புைரின்  பைங்ைள்,  குறந்க ைள் உட்பை,  பைம் பிடிக்ைப் பை 
யலண்டும். 

 ைபேலிறஷ ற்றும் லில் யகை ஸ்யைன் 5 லதுக்கு யற்பட்ை  குடிிபேப்புக்கு ட்டும் 
பைம் பிடிக்ை யலண்டும். 

 ஶபேக்ைஶலது பயஶதட்ரிக்  லி ஷ லியக்கு இபேந் ஶல், லில் இல்யஶக, ைண் 
இல்யஶ து  யபஶன்மகல )  

 பைஶன பஶைத்க   னிப்பட்ை பைம் பிடித்து ஆ ஶர் ப ஷலில் யசஷக்ை யலண்டும். இந்  
ஶ ஷரி லறக்குைரில் ப ஷவு தென்சஷ சூப்பர்கலசர் லி ஷலியக்கு  படிலத் ஷல்  அலள் 
/அலன் லில் ப ஷலில் கைதஶப்பம் இடுலஶர். 
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படி 11: யசர்க்கை ஆப்பயட்ைர் சரிஶை உள்ர ஶ ன்று 
குடிிபேப்பஶரரிைம்   கல ைஶண்பிக்ைஷமஶர். 

 ஆப்பயட்ைர் குடிிபேப்பஶரக யநஶக்ைஷ  இபேக்கும்  
ஶனிட்ைக  ைஶண்பித்து அ ஷல் உள்ரிட்டிபேக்கும்  கல 
ைஶண்பிக்ைஷமஶர். ய கலப்பட்ைஶல், படித்துக் ைஶண்பித்து  
ல்யஶம் சரிஶை உள்ரது ன்று  உறு ஷ தசய்ைஷமஶர்.  

 ப ஷவு தசய்பம் யபஶது  உள்ரடீு தசய்ப்பை  வு சரிஶை 
உள்ரது ன்று குடிிபேப்பஶரர் எப்புக் தைஶள்ர யலண்டும் 
அல்யது  லறுைள் இபேந் ஶல்  சுட்டிக் ைஶட்ையஶம்.  

 ஆப்பயட்ைர்  லறுைள் இபேந் ஶல்   ஷபேத் ஷ  பிமகு றுபடிபம் 
 கல குடிிபேப்பஶரபேக்கு ைஶண்பிக்ைஷமஶர். 

குமஷப்பு 

 குடிிபேப்பஶரர்  கல  ஷபேத் ம் தசய் யைட்டுக் தைஶண்ைஶல், யசர்க்கை ஆப்பயட்ைர் 
 ஷபேத் ம் தசய் யலண்டும்.  ஆலைங்ைரில் உள்ர படி  ஷபேத் ம் தசய்து  சரி பஶர்க்ை 
யலண்டும். 

 பின்னர்  லறு ைண்டுபிடிக்ைப் பட்ைஶல் யசர்க்கை கத்க  லிட்டு லசஷப்பலர் தசன்ம பிமகு 
EI றுபடிபம் அலக அகறத்து இபேலபேம் இபேக்கும் எபே நஶரில்  லகம  ஷபேத்  யலண்டும். 
 

லறஷ12: எபே யலகர, அமஷபைப் படுத்துயலஶர் அல்யது குடும்பத் 
 கயலர் அடிப்பகைியஶன ப ஷலஶனஶல், யசர்க்கை ஆபயட்ைர் 
அமஷபைப் படுத்துயலஶர் அல்யது குடும்பத்  கயலர் கைதஶப்பம் 
தபம யலண்டும். 
யசர்க்கைப் ப ஷவு  அமஷபைப் படுத்துயலஶர் /குடும்பத்  கயலர் அடிப்பகைியஶன லறக்குைளுக்கு 
ட்டும். 
 அமஷபைப்படுத்துயலஶர்  அடிப்பகைியஶன ப ஷலஶனஶல், யசைரிக்ைப் பட்ை  ைலல் சரிஶனது 

ன்று அமஷபைப் படுத்துயலஶர் கைதஶப்பம் இை யலண்டும். அமஷபைப் படுத்துயலஶர் ப ஷவு 
தசய்பம்யபஶது ைஷகைக்ைலில்கய ன்மஶல்  அன்கம  நஶள் இறு ஷக்குள் அமஷபைப் படுத்துயலஶர் 
சரி பஶர்க்ை யலண்டும். 

 

 இது யபஶயயல, குடும்பத்  கயலர் (HoF) அடிப்பகைியஶன  ப ஷலஶனஶல், குடும்பத்  கயலர் 
யசைரித்    ைலல்ைள் உண்கஶனது ன்று உறு ஷ தசய்து அலர் /அலள் லில் யகை அல்யது 
கைதஶப்பம் இை யலண்டும். 
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குடும்பத்  கயலர் அடிப்பகைியஶன ப ஷவு 
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குமஷப்பு: குடும்பத்  கயலர் (HoF) 

குடும்பத்  கயலர் அடிப்பகைியஶன ப ஷலஶனஶல் நஷப்ப யலண்டி  ய கலைள்:   

 குடும்பத்  கயலர் அமஷபைப் படுத்துபலஶை தசல்படுைஷமஶர். குடும்பத்  கயலர் 
அடிப்பகைியஶன  சரி பஶர்த் ல்  யபஶன்ம லறக்ைஶனஶல், அலர்/ அலள் தபர் 
ைண்டிப்பஶை MNREGA யலகய அட்கைில் அல்யது  PDS அட்கைில் குடும்பத் 
 கயலர் ன்று   இபேக்ை யலண்டும். இப்படிப்பட்ை ஆலைங்ைள் கூை  உமவு 
நஷபைபைம் அல்யது PoR ஆலைம் ன்று குமஷப்பிைப்படும்.  

  குடும்பத்  கயலர் அடிப்பகைியஶன சரி பஶர்த் ல் ய ர்வு ன்மஶல்    

―குடிிபேப்பஶரபேக்கு உமவு‖ ன்ம பகு ஷ  ஷைவும் ைட்ைஶஶனது .   

 அங்ைஸைஶம் தபற்ம Pol, PoA க்கு, குடும்பத்  கயலர்  ப யஷல் ப ஷவு தசய்ப் பை 
யலண்டும். 

 அமஷபைப்படுத்துயலஶர்  யபஶல், குடும்பத்  கயலர் (HoF) கூை சஷய குமஷப்பிட்ை 
சங்ைரில் குடும்ப அங்ைத் ஷனர்ைரின் அகைஶரம் ற்றும் பைலரிக  சரி 
பஶர்க்ையஶம். 
 குடும்ப  கயலர் சஶர்ந்துள்ர குடும்ப உறுப்பினர்ைளுக்கு உமவு ஆலைங்ைள் 

பயஶை ஆ ஶர் ப ஷவுதசய்யஶம். அகலஶலன, 
 உமவு தலரிப்படுத்தும்  ஆலைங்ைள்  உண்கஶன ஶை இபேக்ை யலண்டும்  ;  

 (PoI, PoA) இண்டு ஆலைங்ைரிலும்  குடும்பத்  கயலர் ற்றும் சஶர்ந்துள்ர 
குடும்ப அங்ைத் ஷனர்ைள்   உமவு ஆலைங்ைரில் பைலரி என்யம  இபேக்ை 
யலண்டும். 

 குடும்பத்  கயலஶல்  சர்ப்பிக்ைப்பட்ை உமவு த ஶைர்பஶன  ஆலைங்ைரில் குடும்பத் 
 கயலர் கைதஶப்பம்  இட்டு  அக  யசர்க்கை க அங்ைஸைஶம்  தபற்ம 
சரிபஶர்ப்பஶரர் யதயஶப்பம்  இை யலண்டும். 

 HoF குடும்பத்  கயலர் அடிப்பகை யசர்க்கைில், குடும்பத்  கயலபேைன் (HoF), உமவு 
த ஶைர்பஶன நஷபைபை ஆலைம் (PoR)   ய ர்ந்த டுக்ைப் பை யலண்டும். 

 உமவு பகம நஷபைபை ஆலைத் ஷல் ப ஷவு தசய்ப்பட்ை குடும்ப அங்ைத் ஷனர் 
தபர்ைள் ப ஷலிைப் பட்டிபேந் ஶல் அலர்ைள்  ப ஷவு தசய்ப்பையஶம். 

 குடும்பத்  கயலர் (HoF) குடும்ப உறுப்பினற்ைளுக்கு   னது கை லில் யகைக 
யசர்க்கை தன்தபஶபேள் பயம் ப ஷத்து அலர் அரித்   ைலல் சரிஶனது ன்று உறு ஷ 
அரிக்ையஶம். 

  HoF குடும்பத்  கயலர் குடும்ப உறுப்பினற்ைளுக்கு  யசர்க்கைப் ப ஷவுக்கு எப்புகை 
படிலத் ஷல்  னது  கைதஶப்பம் /லில் யகை ப ஷத்து உறு ஷ அரிக்ை யலண்டும்.  

 துகை PoR ஆலைங்ைள் இகைப்பு II D இல் தைஶடுக்ைப்பட்டுள்ரன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ஆப்பயட்ைர் எப்பு லிைம்  னது குடும்ப தபர் படிலத் ஷல்  லமஶை உள்ரடீு தசய்ப் 
பட்டுள்ரது ன்று குடிிபேப்பஶரர் யைஷ் தசஶல்ைஷமஶர். யசஶ ஷத்து பஶர்த்  ஷல் 
யைளஷன் குடும்ப தபர் ‗சஶல்லி‘  ன்ப ற்கு ப ஷயஶை ‗சஶல்வ்‘ ன்று படிலத் ஷல் 
ப ஷலஶைஷ இபேந் து.. எப்புலிைம் படிலத் ஷல் ஶற்மம் தசய்ச் தசஶல்யஷ யைஷ் 
லற்புறுத் ஷக் யைட்டுக் தைஶள்ைஷமஶர்.  எப்பு ன்ன தசய் யலண்டும்? 

 எபே குடிிபேப்பஶரக  குடும்பத்    கயலர் ன்பக  EC  வ்லஶறு  உறு ஷ  தசய்லஶர்  

 அமஷபைம் தசய்பலரின் உறு ஷப்பஶடு அலது /அலரது பயஶ தட்ரிக்  லடிலத் ஷல் ன் 
ய கலப்படும் ? 

உங்ைரது அமஷகலப் பரியசஶ ஷத்துக் தைஶள்ளுங்ைள் 
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லறஷ 13: யசர்க்கை ஆபயட்ைர், யசைரிக்ைப் பட்ை  வு ைஶைஷ த் ஷல் 
கைதஶப்பம் இடு ல் 

யசர்க்கை ஆபயட்ைர், யசைரிக்ைப் பட்ை  வு ைஶைஷ த் ஷல்  வு ஆ ஶர் யசர்க்கை ப ஷலில் யசைரிக்ைப் 
பட்ைது ன்று   னது லில் யகை பயம் உறு ஷ கூறுைஷமஶர். 

 

 

 

 

லறஷ 14:. லி ஷலியக்குைள்  ஶைஷனும் இபேந் ஶல் யசர்க்கை 
ஆபயட்ைர்  யயஶரரின் கைதஶப்பம் தபறுைஷமஶர். 

(லில் அல்யது ைண் இல்யஶல் யபஶ ல்), யபஶன்ம 
லி ஷலியக்கு இபேந் ஶல், யசர்க்கை தென்சஷ யயஶரர் 
லில் யகை ப ஷவு ய கலப்படும். உிரில்  ம் 
குகமலஶை இபேந் ஶலும் அலச பைம் பிடிப்பு  ய ர்வு 
தசய் ஷபேந் ஶலும் இது ய கலப்படும். 

 

 

 

 

 

லறஷ 15: யசர்க்கைக்ைஶை எப்புகை 

 குடிிபேப்பஶரர்  5 ல ஷற்ைஶன குறந்க ஶை இபேந் ஶல், லபேகை யசர்க்கை 
அகைஶரம்(ID) தன்தபஶபேரில் ப ஷலஶைஷ உள்ரய ஶ அலர்  ந்க  / ஶய்/ ைஶர்டின்  
எப்புகைில்  கைதஶப்பம் இையலண்டும். 

 ப ஷலஶரரின் லி ஷபகமைள் படி PoA,Pol & DoB நஷபைபைங்ைள் எப்புகையஶடு யசஷக்ைப் படும்.                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

யற்பஶர்கல
ஶரர் 

(சூப்பர்கலசர் ) 

ஆப்பயட்ைர் 

Resident 

 Operator 

 

கோட்சி 1:  உறுதி கூறுதல் மற்றும் பசர்க்கககை முடித்தல் . 

ஆபயட்ைர் ப்படி கைதஶப்பம் இடுைஷமஶர். (லயது பக்ை தபட்டிில் 
ன்ன உள்ரது ?  

பிற்சஷ 7: உங்ைளுக்குத் த ரிபஶ ப்படிதன்று?... 

ப்தபஶளது யயஶரரின் லில் யகைப் ப ஷவு 
ய கலப்படும் ? 

பிற்சஷ 4:அமஷவு யசஶ கன 
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யைஷ்  ஷல் கைதஶப்பம் இடுைஷமஶர் ற்றும் க  அலர் கலத் ஷபேக்ை யலண்டும்? 

எப்பு  ஷல் கைதஶப்பம் இடுைஷமஶர் அக  கலத்து ன்ன தசய்ப் யபஶைஷமஶர்? 

                        . 
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லறஷ 16: யசர்க்கை ஆபயட்ைர் குடிிபேப்பின்  கல  ஷரியயய 

யசர்க்கை ப ஷவு நைந்  96 ைி யநத் ஷற்குள்யரய   ஷபேத்துைஷமஶர். 
 

 யசர்க்கை ப ஷவுபகமின் யபஶது ற்படும்  ஶற்மங்ைளுக்ைஶை யலண்டுயைஶள்ைள்  பின்லபேஶறு:  
a. க்ைட்த ஶகைில்  பகு ஷ : அ ஶலது ; தபர், பைலரி, இனம், பிமந்  ய  ஷ /லது . 
குமஷப்பு : யசர்க்கைின் யபஶது எபே குறந்க  5 லக  லிை குகமலஶனது ன்று த ரிலிக்ைப் 
பட்ைஶல் 5 லது அல்யது அ ற்கும் யயஶை ன்று  ஷபேத்தும் பகமின் யபஶது லது 
ஶற்மப்பைக் கூைஶது - தனனில் உிரில் ரீ ஷஶன  ைலல்ைள் ய கலப்படும். அப்படிப்பட்ைகல 
ற்பைஶது. 

b.  ைலல் பைஷர்ந் ரிப்பு எப்புகை  

c. லங்ைஷ ைைக்கு  ஷமப்பு / இபேப்பு ைைக்கு இகைப்பு  
த ஶைர்பஶன  எப்புகை. 

d. குடிிபேப்பின் உமவு லறஷ  

e. கையபசஷ ண்  

f. ஷன் அஞ்சல் பைலரி  

g. NPR சஸது ண் 

h. உமவு பகம லிலங்ைள் (உமவு லகை,  தபர் &  EID/UID) 

i. அமஷபைர் தபர் ற்றும் UID                                                                    

 
 ஷபேத் ம் தசய் ல் பகம 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

ைஶட்சஷ:  ஷபேத் ம் தசய்ப்படு ல் 

ெசஷந்த்  22 ஆம் ய  ஷ யசர்க்கை தசய்ப்பட்ைஶர். இன்று ய  ஷ 26.  ஷபேத் ம் தசய்யஶஶ. எப்பு 
 லறு தசய்ைஷமஶஶ ? 

பிற்சஷ:  ஷபேத் ம்  தசய்ப்பையஶம். ைி யநத்துக்குள் ..... 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 

 
5 லதுக்கு ைஸழ் உள்ர குறந்க ைள்: 
குடிிபேப்பஶரர் 5 லதுக்கு ைஸழ் உள்ர குறந்க ஶனஶல், உிரில்  ைலல் தபற்யமஶர் /ைஶர்டின் 
லிலங்ைள் உமவு பகு ஷில் குமஷப்பிை யலண்டும்.   ஆபயைர் யசர்க்கை படிலத் ஷல் கைதஶப்பம் 
தசய்லஶர்.யயஶரர்/அமஷபைப்படுத்துயலஶர் கைதஶப்பம் இை யலண்டும். பயஶ தட்ரிக் லி ஷ 
லியக்கு  ைலல்ைள் ற்றும் அமஷபைப் படுயலஶர் அடிப்பகை யசர்க்கைக சரி  பஶர்த் ல் 
யலண்டும்.   
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

1. குடிிபேப்பலரின் ப ஷகல 
தசஶடுக்கு 

2. சரிஶன ப ஷவு  ைலல்ைகர 
தசஶடுக்குை . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ஷபேத் ம் தசய்பம் பகம 
 ப..டி..  க்ைள் த ஶகை சஶர்  வுைகர  ஷபேத் ம் தசய் அனு ஷரிக்ைஷமது. 

 ப ஷந் லர் 96 ைி யநத் ஷற்குள் ப ஷவு கத்க  அணுைஷனஶல்  ஷபேத் ம் தசய்யஶம் 

 குடிிபேப்பலர்  ஷபேத்  தசய்பம் படிலத் ஷல் 
 ஷபேத் ங்ைள் தசய்து சரி பஶர்ப்பலரிைம் 
தைஶடுத்து சரிபஶர்ப்ப்பு தசய்ப்பையலண்டும். 

 ற்க்ைனயல உள்ர க்ைள் த ஶகை 
 வுைகர  ஷபேத் ம் தசய் ஆப்பயட்ைர் 
ப யஷல்                                                    
Resident Enrolment  Correct Enrolment Details  

தசஶடுக்ை யலண்டும் 

[சுபேக்கு லறஷ. Alt + Ctl + C]. Correction தசய் 
யலண்டி Demographics  ஷக த ரி லபேம் 

 

 

ற்ைனயல உள்ர  வுைகர  ஷபேத் ம் தசய் குடிிபேப்பலரின்  Name, Enrolment Number, Date & Time  

யபஶன்மகல  சஸது ற்றும்   ஷபேத் ல் படிலத் ஷன் உ லிபைன் ைைினிில் ப ஷயலண்டும். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பைம்  9: லிகவு  ஷபேத் ம் தசய் சரி பஶர்ப்பு ஆலைங்ைள்    

 ஷபேத்   ஷகக்கு தசல்   

                       

 

    Correction Allowed 

                 .                        

                96                          

                5              -5                                         

     . 

                

 

        

                                                         

                                     ,                 5                       

     -                                                                

                    ,        (                   )              (      ) 

)))    )      ) introduced) 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 Correction  ஷகில் Name ைட்ைஶஶக்ைப்ட்டுள்ரது. ந்  லி ஶன  ஷபேத் ஶிபேந் ஶலும் 
தபர் ப ஷலது ைட்ைஶஶக்ைப்பட்டுள்ரது .தபரில்  ஷபேத் ம் இல்கயதன்மஶலும் தபர் 
ைைினிில் ப ஷயலண்டும். 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ஷபேத் ம் தசய்பம் க்ைள் த ஶகை  ஷக 

  கல தசல்ய க்ை ஶக்ை Check தபஶத் ஶகன அளத் வும் தபர், ப ஷவு ண், ய  ஷ யநம் 
யபஶன்மகல சரிஶை இபேந் ஶல்  Valid  ன்று  ஷகில் த ரி லபேம். Ok தபஶத் ஶகன 
தசஶடுக்ைஷ த ஶைவும். 

 

தபர்  ஷபேத் ம் 

 குடிிபேப்பலரின் தபர்  ஷபேத் ம் தசய்  ஷபேத் ம் தபபேக்கு அபேைஷலுள்ர  ஷபேத் ம் தசய்பம்     
பைவுபேகல தசஶடுக்ைவும் . அது புது தபர் ைரத்க   தசய்யஶக்ைத் ஷற்க்கு தைஶண்டு லபேம் 
.இப்தபஶளது  ஷபேத் ம் தசய்ப்பட்ை புது தபக ப ஷவும் .  

 புது  தபர் தசயஶக்ைத் ஷற்கு லந் வுைன் References   ஷகிலுள்ர Identity Proof   ைரம் 
 ஶனஶையல பகனப்புக்கு லபேலது ைட்ைஶக்ைபட்டுள்ரது . 

 னிப்பட்ை  ைலல்ைள்   ஷபேத் ம் 

 னிப்பட்ை  ைலல்ைள்   ஷபேத் ம் ன்பது பஶயஷனம் , லது  பிமந்  ய  ஷ  ஶலது என்மஶை   
இபேக்ையஶம் . இகலைகர  ஷபேத் ம் தசய் ஆப்பயட்ைர்  டிட் தபஶத் ஶகன அளத்  யலண்டும் . 
அப்தபஶளது அந்  ைஶயங்ைள் பகனப்புக்கு லபேம். 

 அ ற்க்குரி  ைரத்க  பகனப்புக்கு தைஶண்டுல  டிட் தபஶத் ஶகன தசஶடுக்ைவும் 

(தசஶடுக்கும் பன்- (  ) தசஶடுக்ைஷ பின் – [  ] .) 

 சரிஶன  வுைகர ப ஷவும். 

 

பைலரிில்  ஷபேத் ம் 

நீங்கள் அந்தப் 

 குதி 

மமோழிகை 

பதர்வு 

மசய்ைவும். 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 ற்க்ைனயல உள்ர பைலரிக  ஷபேத்   Contact Details இல் உள்ர டிட் ( )தபஶத் ஶகன 
அளத் வும். அப்தபஶளது அந்  ைஶயங்ைள் பகனப்புக்கு லபேம்.  ஷபேத் ம் தசய் அந்  
ைரங்ைரில் உள்ர ல்யஶ  ைலல்ைகரபம்  ஷபேம்பவும் ப ஷ யலண்டும். 

 Contact Details இல் உள்ர டிட் தபஶத் ஶகன அளத் ஷவுைன் References  ஷகிலுள்ர Address 

Proof   பகனப்புக்கு லபேம். 
5 லதுக்கும் குகமலஶன குறந்க ின்  ைலல்ைகர  ஷபேத்துலது 

 Name யலும் Enrolment No. யலும் Date. யபஶன்மகலைகர ப ஷந் வுைன் The resident is less than 5 

years old  சரி குமஷிடும் ைட்ைத் ஷல் சரி குமஷிைவும். 
 References    ஷகிலுள்ர பகு ஷிலுள்ர Relative Details ைட்ைஶஶக்ைப்பட்டுள்ரது the resident is 

less than 5 years old சரி குமஷிடும் ைட்ைத்க  தசஶடுக்ைஷவுையன Relationship to Resident 

பகனப்புக்கு லபேம். 

 Demographics  ஷகிலுள்ர டிட் ( ) பைவுபேகல தசஶடுக்ைஷ ல்யஶ  ைலல்ைகரபம் 
 ஷபேம்பவும் ப ஷ யலண்டும். 

 References  ஷகில் Relative Name அலது Enrolment ID or Aadhaar No. யபஶன்மகலைகர 
ப ஷயலண்டும். 

 ஷபேத் ங்ைள் படிந் வுைன்  Next   தபஶத் ஶகன தசஶடுக்ைவும். அல்யது  யற்பும பயகைிலுள்ர 
Reference  தபஶத் ஶகன தசஶடுக்ைவும் . ஷபேத் ம் தசய்ப்பட்ை   ைலல்ைள்  ஷகில் த ரி லபேம் 

யற்யைஶள் ைலர் ல் 

   

  

 ஷபேத் ம் தசய்ல ற்ைஶன  References ைலர் ல் 

யற்யைஶள்  ஷகில், 

 தபர்  ஷபேத்துல ற்கு , அகைஶரச் சஶன்று லிலங்ைள் 

 பைலரி  ஷபேத்துல ற்கு , பைலரி சஶன்று லிலங்ைள் 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 குறந்க  லிலங்ைள்  ஷபேத்துல ற்கு , உமலினர் லிலங்ைகர உள்ரிைவும் 

 அமஷபைபடுத்துபலர் சஶர்ந்   ஷபேத் ம் தசய் , அமஷபைபடுத்துபலரின் லிலங்ைகர 
உள்ரிைவும் 

 குடும்ப  கயலர்  ஷபேத் ம் தசய் , அலது ற்றும் உமலினர் லிலங்ைகர உள்ரிைவும் 

 

பைம் பிடித் ல் ற்றும் அ கன உறு ஷ தசய் ல்: 
 ஷபேத் த் ஷற்கு பிமகு குடிிபேப்பலரின் பைத்க  பிடித் ல் 

குடிிபேப்பலபேம்  ஷபேத் த் ஷற்கு எப்பு ல் அரிக்ை யலண்டும் . குடிிபேப்பலரின் பயஶதட்ரிக் 
 ைலல்ைள் குமஷத்து தசல்யத் க்ைது ன்று எப்பு ல் அரிப்பது . 

குடிிபேப்பலரின் பைம் பிடித் ல்  ற்றும்  ஷபேத் ம் தசய்பம் யநத் ஷல் உறு ஷ தசய் ல்  

 குடிபரிப்பலரின்  புகைப்பைத்க  பிடித் ல். 

 பயஶதட்ரிக் லிலங்ைரில் ைஸயற உள்ரலற்மஷல் ய ஶ என்கம பிடித் ல் யலண்டும். இைது 
கை /லயது கை / ைட்கை லில்ைள் .இைது ைபேலிறஷ /லயது ைபேலிறஷ. 

  ஷபேத் ம் தசய்பலர்  5 லதுக்கு ைஸயற உள்ர குறந்க ஶை இபேந் ஶல் பஶதுைஶப்பரரின் 
பயஶதட்ரிக்  ைலல்ைகர பிடிக்ைவும்.  

குடிிபேப்பலரின் புகைப்பைம் பிடித் க  உறு ஷ தசய்  பின்பு Next தபஶத் ஶகன அளத் வும் . ஶமஶை 
யல்லல் பட்டிியஷபேந்து Review தபஶத் ஶகன தசஶடுக்ையஶம். Correction    ஷகக்கு ைஸழ் லயஶை Review 

 ஷக த ரி லபேம் 

 

 ஷபேத் ல் று சஸஶய்வு 

 ஷபேத் ங்ைள் பிடித்  பிமகு குடிிபேப்பலக பிடித்   வுைகர சரிபஶர்க்ை தசஶல்ய யலண்டும். 

1. குடிபரிகஶரர் 

புகைப்பைத்க  

யசைரித் ல். 

 

 ஷபேத் த்க   உறு ஷ தசய் 

குடிபரிகஶரரின் 

லில்யகை அல்யது 

ைபேலிறஷக பைம் 

டுத் ல். 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

அ ன் பிமகு  உங்ைள் லில் யகைக ப ஷவு தசய்து  ஷபேத் ப்பட்ை  வுைளுக்கு   சஶன்மரிக்ைப்பை 
யலண்டும். 

   ஷபேத் ங்ைள் சஸஶய்வு  ஷக 

 Confirm தபஶத் ஶகன அளத் வும். Aadhaar: Confirm Enrolment Correction சஶரம் 
 ஷமக்கும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கன் ர்ம் -ஐ கிளிக் 

மசய்தல் 

Save 
தசஶடுக்ைவும் 

உங்ைரது லில் 

யகைக ப ஷவு 

தசய்பங்ைள் 

அமஷபைபடுத்துயலஶர் 

அல்யது குடும்ப  கயலர் 

சஶர்  ஷபேத் ங்ைளுக்கு 

உங்ைள் லில் யகைக 

ப ஷவு தசய் யலண்டும் 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 

 

 குடிிபேப்பலஶல் அமஷபைபடுத்  பட்டிபேந் ஶல்  அலது பயஶதட்ரிக்  ைலல் ( ஶலத ஶபே  
லில் யகை ) Introducer's Confirmation  பகு ஷில் ப ஷவும்.    

 Currently not present ன்ம அகைஶர தபட்டிில் சரி குமஷிையலண்டும் . குமஷிைபட்டிபேந் ஶல்  
பிமகு அமஷபைபடுத்துபலரிைம்  உறு ஷ தசய்பம் எப்பு கய தபமயலண்டும் . 

 அமஷபைபடுத்துபலஶல் அமஷபைபடுத்  பட்டிபேந் ஶல்  அலது பயஶதட்ரிக்  ைலல் 
( ஶலத ஶபே  லில் யகை ) Introducer's Confirmation  பகு ஷில் ப ஷவும்    

 Aadhaar: Confirm Enrolment Correction சஶரத் ஷலுள்ர  Operator Confirmation பகு ஷில் உங்ைள் லில் 
யகைக ப ஷவும் 

 Click தபஶத் ஶகன அளத் ஷ ைலர்ந்   ைலல்ைகர யசஷக்ைவும். 

  

 

 

 

 

 
. 

பைம் 50  ஷபேத் ங்ைகர உறு ஷ தசய்பம் சஶரம் 

 புது ப ஷவு ண் உபேலஶக்ைபடுைஷமது. 

 ப ஷவு ண்ணுைன் யசர்த்து   Generate receipt in regional language  லிபேப்ப ய ர்வும்   ஷகபம் த ரி 
லபேம். 

 சஸக  பிஶந் ஷ தஶறஷில் அச்சஷை Generate receipt in regional language ன்ம அகைஶர 
குமஷிட்ை ைட்ைத் ஷல் சரி குமஷிைவும். இது யசகலபனர் ைைினிில் குமஷபிட்டுள்ர 
பிஶந் ஷ தஶறஷில் சஸது அச்சஷை தசய்பம் .இவ்லஶறு சரி குமஷிை  லமஷனஶல் சஸது 
ஆங்ைஷயத் ஷல் அச்சஷைப்படும். 

 Print Receipt தபஶத் கன  அளத் ஷ  ஷபேத்  லிண்ைப்பபம்  ஷபேத் ம் தசய்பட்ை ற்க்ைஶன 
சஸதும் தபற்றுதைஶள்ரயஶம். 

 Print Receipt தபஶத் ஶகன அளத் ஷனஶல் Attach Documents தபஶத் ஶன் பகனப்புக்கு லபேம் இது 
 வுைகர ஸ்ைஶன் தசய்வும் இகைக்ைவும் பன்படுைஷமது. 

 Print Receipt தபஶத் ஶன் பகனப்புக்கு லந் வுைன்   Next Correction  

 தபஶத் ஶனும் பகனப்புக்கு லபேம் . 
 ஆப்பயட்ைர் குடிிபேப்பலர் ப ஷலின் யபஶது   ந்  ஆலைங்ைரின் நைல்ைகர  ஷபேத் ல் 

படிலம் உட்பட்ைதபற்று தைஶண்டு அகலைகர பத் ஷஶை பஶதுைஶத்து யசஷக்ை யலண்டும். 

 

 ஷபேத் ங்ைகர ஆப்பயட்ைபேம் அமஷபைபடுத் ஷனலபேம் உறு ஷ தசய்லது 

 ிோிண்ட் ோிசீப்ட் -ஐ 

கிளிக் மசய்ைவும். 

நீங்கள் அந்தப்  குதி 

மமோழிகை பதர்வு 

மசய்ைவும். 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 

நஷகய 3: ஆலைங்ைள் யசஷப்பிைம் 
 

குடிிபேப்பஶரரின் ஆலைங்ைள் யசஷப்பிைம்   

ஆலைங்ைரின் பஶதுைஶப்பஶன யசஷப்புக்கு ைஸழ்லபேம் தசல்பகம ப ஷலஶரஶல் லிலரித்து தசஶல்யப் 
பை யலண்டும். 

 குடிிபேப்பஶரரிைம் இபேந்து யசைரித்  ஆலைங்ைகர ப ஷலஶரர் யசைரித்து கலப்பஶர் .  

o ைஶைஷ  அடிப்பை படிலம்  ( நைல் படிலம் ) அல்யது, 

o ைஶைஷ  ஆலைங்ைள்   வு யசைரிப்பின் யபஶது தசல்பகமில் ஆன் கயனில்  
ஸ்யைன் தசய்ப்பையஶம். 

o (DIN) லறங்ைப்பட்டு பின் ைஶயத் ஷல் ஆலை சரி பஶர்ப்புக்கு உ லி தசய்பம் லகைில் 
யசஷக்ைப் பை யலண்டும். 

 இந்  ஆலைங்ைள் UIDAI ஆல் குமஷப்பிைப்பட்ைபடி அவ்லப்யபஶது சரி பஶர்க்கும் லகைில்   
யசஷக்ைப்பட்ை நஶரில் இபேந்து குகமந் து 7 லபேைங்ைள் ப ஷலஶரஶல் பஶரிக்ைப் பை 
யலண்டும். 

 சட்ை ரீ ஷஶன ய கல ற்பட்ைஶல், ப ஷலஶரர் ய கலஶன ஆலைங்ைகர UIDAI. ய கலப்படி 
லறங்ை யலண்டும். 

 யசர்க்கை தென்சஷ ஆபயட்ைர் யபஶட்யைஶ நைல்ைகர குடிிபேப்பின் ஆலைங்ைகர 
யசஷப்பஶர். 
 

 குமஷப்பு:  ஆலைங்ைகர யசஷத் ல் 

UIDAI பஶதுைஶப்பஶை யைஶப்புைகர யசஷத்து பஶரிக்கும் பயயஶபஶத்க  தைஶண்டு  தசல்படுைஷமது  
அதுலக  பஶதுைஶப்பஶை யைஶப்புைகர ப ஷலஶரர்/ நஷர்லைஷத்து யசஷத்து கலக்ை யலண்டும். 
சட்ைரீ ஷஶன ய கலைள் ய னும் இபேந் ஶல், ப ஷலஶரர் ய கலஶன யைஶப்புைகர  ய கலப்படும் 
லகைில்  சர்ப்பிக்ை யலண்டும். 
 

யைஶப்புைகர  யசஷத் ல் ற்றும் கைஶளும்யபஶது அமஷவுகைள் . 
யசர்க்கை யைஶப்புைள்  குடிிபேப்பலரின்  பக்ைஷஶன ற்றும் ைசஷஶன  ைலல்ைகர 
தைஶண்டிபேக்கும்.  யசர்க்கை யைஶப்புைகரைலனஶைவும் யச ம்  ற்பைஶல் பஶதுைஶப்பஶைவும் 
கைஶரயலண்டும் ன்று     லயஷபறுத்துைஷமது. இந்  பகு ஷ பல்யலறு நஷகயைரில் யைஶப்புைகர 
பஶதுைஶக்ை சஷய நல்ய குமஷப்புைகர டுத்துகக்ைஷமது. 

1. எவ்தலஶபே ஆயபைபேம்  னது (அலள்/அலர்)யசர்க்கை நஷகயத் ஷன் ண்கை குமஷப்பிட்ை 
யைஶப்பின் (ைஶைஷ  ப ஷவும் ) கலத் ஷபேக்ை  யலண்டும். 

2. எவ்தலஶபே நஷகயபம் எபே தன் ப ஷவும் க்தழல் (பட்டி)  அல்யது (CSV)ப ஷலில் யைஶப்பு 
பஶரிக்ைப்பட்டு கலக்ை  யலண்டும்.  

3. எய யைஶப்பில் இபேக்கும்படி சரி பஶர்க்ைப் பட்ை, குடிிபேப்பஶரரிைம்  இபேந்து  யசைரிக்ைப்பட்ை  
ல்யஶ ஆலைங்ைளும் எப்பு ல் ைடி ம் உட்பை ைஷரிப் தசய்ப்பட்டு அல்யது ைட்ைப்பட்டு எபே 
பள யைஶப்பு லடிலில் யசைரிக்ைப் பை யலண்டும். 

4. ல்யஶ நைல்ைளும் பு ஷ ஶைவும் சரிபஶர்க்ைப் பட்ை ஶைவும் உள்ரது ன்று உறு ஷ தசய்து 
தைஶள்ளுங்ைள்.  

5. எவ்தலஶபே பள யைஶப்பும் எபே குடிிபேப்பஶரரின் ஆலைங்ைள் ட்டுய அைங்ைஷ ஶை 
உறு ஷ தசய்து தைஶள்ளுங்ைள். 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

6. ப ஷவு யசர்க்கைின் பகமப்படி பள யைஶப்புைகர எளங்குபடுத் வும். 
7. EA யயஶரர் லி ஷலியக்குைள் பட்டியஷல்  ஶைஷனும் இபேந் ஶல் எபே தன் தபஶபேள் ற்றும் 

ைஶைஷ  லடிலிலும் ஆலைங்ைகர தலரிப்பகைஶை பத் ஷப் படுத்  யலண்டும். 
8. EA யயஶரர் யைஶப்புைகர ப ஷலஶரர் அலுலயைத் ஷல் ைஷஶஶை ப ஷலஶரர் குமஷப்பிட்ை படி 

எப்பகைக்ை யலண்டும். 

குமஷப்பு: 

 எவ்தலஶபே லறக்ைஷன்  ப ஷவு  யைஶப்புைள்   ல்யஶம் யசர்ந்து எபே த ஶகுப்பு னப்படும்.  

 EA ற்றும் ப ஷலஶரர்ைள் த ஶகுப்பு அரவு 250 EID ைஶைட் இபேக்கும்படி பஶர்த்துக் 
தைஶள்ரயலண்டும்.  

  னித்துல த ஶகுப்பு ண் எவ்தலஶபே த ஶகுப்புக்கும் ‗தலரிப்பகைஶை‘ எதுக்ைப் பை 
யலண்டும்.  

 யைஶப்பு ண்ைிக்கை 200 (50000 யைஶப்புைள் அைங்ைஷ லறக்குைள்) ட்டிதும் ப ஷலஶரர், 

ஆலை பஶரிப்பு அகப்பு யசகல லறங்குனரிைம் (DMS) இபேந்து லிண்ைப்பம்  யலண்டும். 
 CSV யைஶப்புைள் ல்யஶ த ஶகுப்பில் இபேந்து லந் தும் எபே எற்கம யைஶப்பஶை பைப்பட்டு (ெஷப் 

தசய்ப்பட்டு) யசகல லறங்குனர் யபஶர்ையஷல் (DMS)   ற்மம் தசப் பட்டு அல்யது  
அலர்ைளுக்கு ஷன் அஞ்சல் பகமில் அனுப்பப்பை யலண்டும்.  

 EA இபேந்து ப ஷலஶரர் யைஶப்புைகர டுத்து அங்ைஸைஶம் அரித்து எத்துகறப்பஶர். 
 தபஶதுலஶை, DMS யசகல லறங்குனர் த ஶைர்பஶன  ைலல் ைஷகைத்  7 நஶட்ைளுக்குள் பிக் –

அப்பிற்கு ற்பஶடு தசய்லஶர்.  

 DMS யசகல லறங்குனர் DMS  ஷட்ைத் ஷற்ைஶன அகைஶர நஷபைபைம், கைதஶப்பம், ந்  
யைஶப்புைள் இட்டிப்பஶக்ைப் பட்ைன ன லிலத் ஷல் எபே அமஷலிப்பு   யலண்டும். 

 அ ஷைஶரி DMS லறங்குனபேக்கு எப்பகைத்  ன் சஶர்பஶை யைஶப்பின் நையஷல் EA கைதஶப்பம் 
இையலண்டும்.  

 அனுப்பப்பட்ை கபயஷன் ைஶபி ப ஷலஶரபேக்கு  EAஆல் அனுப்பப்பை யலண்டும். 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

யசர்க்கை கத் ஷல் யசஷத் ல் : 

 
பைம் 4: ஆலைங்ைள்  யசஷக்ைப் படும்யபஶது தசய்க் கூடிகல / தசய்க் கூைஶ கல . 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

ப ஷலஶரர் அலுலயைத் ஷல்  யசஷப்பு  ரம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆலைங்ைள்  யசஷக்ைப் படும்யபஶது தசய்க் கூடிகல / தசய்க் கூைஶ கல . 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 

நஷகய 4: யசர்க்கை தென்சஷ பின்  வு  ஶரித்து 
எபேங்ைஷகைத் ல்: 
பின்  வு ைஶப்பு (யபக் அப்) 

 எவ்தலஶபே யசர்க்கை நஷகயங்ைரிலும் யசர்க்கை ஆப்பயட்ைர், ைைினிில்  டிஸ்ைஷல்  உள்ர 
லிலங்ைகர யபக் அப் தசய்து அவ்லப்யபஶது யலறு எபே பும வஶர்ட் டிஸ்க் -ல் ப ஷவு தசய் 
யலண்டும். லிலங்ைள் கமந்து யபஶனஶல் யசர்க்கை  தென்சஷ றுபடிபம்  குடிிபேப்பஶரக  
று ப ஷவு தசய் யலண்டும். இ னஶல் அலபேக்கு இறப்பு ற்படும். னயல   வுைளுக்கு 
ைஶப்பு அரித் ல் ஷைவும் பக்ைஷஶனது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ைஶட்சஷ 12: பும  ட்டில் (வஶர்ட் -டிஸ்க் )  வு ைஶப்பு தசய் ல்   

  (UIDAI அவ்லப்யபஶது குமஷப்பிட்ைபடி) ஆபயட்ைர் / யயஶரர்   வுைகர இண்டு 
நஶட்ைளுக்கு எபே பகம, பின் ைஶப்பு தசய்து அக  குகமந்  பட்ச ம்  60 நஶட்ைளுக்கு 
பஶதுைஶக்ை யலண்டும். 

எபேங்ைஷகைத் ல் 

 யசர்க்கை ைஷகரன்ட் தன்தபஶபேள் தலற்மஷைஶன 
ப ஷவுைளுக்குப் பின்னர் சர்லபேைன்  எவ்தலஶபே 7-10 
நஶட்ைரிலும் எபேங்ைஷகைக்ைப் பை யலண்டும். 

 எபேங்ைஷகைப்பு தசல்பகமக்கு லகய ர இகைப்பு (இன்ைர்தநட் ) 
ய கலப்படும். 

 தபஶதுலஶை ― ற்மம் தசய்ப்பட்ைது ன்ம நஷகயபைன் ‖. ற்மம்  தசய்ப் படும் ஆலைங்ைள் 
த ஶகுப்பு இபேந் ஶல் ஶன்  எபேங்ைஷகைப்பு ற்படும். 

 எபேங்ைஷகைப்பு  சத் ஷல், ஆபயட்ைர் யலறு ந்  யலகயபம் தசய் படிஶது. 
 ‗ற்மம் தசய்ப்பட்ைது‘ ன்ம நஷகயபைன், யசர்க்கை ைஷகரன்ட் அகப்பில் ந்  த ஶகுப்பும் 

இல்கய ன்மஶல், எபேங்ைஷகைப்பு  ஷட்ைம் படிந்து லிட்ைது ன்று எபே ைஶட்சஷ தசய் ஷ 
த ன்படும். 

 

எபேங்ைஷகைப்பு படிந் வுைன், லஶடிக்கைஶரர் அகப்பில், உள்ர  வுைன் சர்லரில்  உள்ர  வு 
பளதும் தபஶபேந்தும்.  

தலற்மஷைஶன எபேங்ைஷகைப்புக்கு பிமகு, பன்று லி ஶன ப ஷல்ைகர சர்லர் அனுப்பும். 
எப்புகை - த ஶகுப்பு யைஶப்புைள் தலற்மஷைஶை தபமப்பட்ைன ற்றும் தசல்படுத் ப் பட்ைன. 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

று படிபம் அனுப்பு ல் : சர்லர் யைஶப்புைகர தபற்மஷபேக்கும். ஆனஶல் சஷய சங்ைரில் சஷய 
யலறுபஶடுைள் இபேக்ையஶம்.  

தபமப்பைலில்கய : பரிஶற்மம் தசய்ப்  படும்யபஶது  யைஶப்புைள் சர்லஶல் தபமப்பைஶல் 
நளலிிபேக்கும். 
 

நஷகய 5. யசைரிக்ைப்பட்ை க்ைட்த ஶகைில்  ற்றும் 
பயஶ தட்ரிக்  கல CIDR க்கு பரிஶற்மம் தசய் ல் 
 

எவ்தலஶபே நஶள் இறு ஷிலும் எவ்தலஶபே யசர்க்கை நஷகயத் ஷல் இபேந்தும்  வுைள் CIDR க்கு 
அனுப்பப் பை யலண்டும்.  இந்  தசல் பகம ‗ப ல் ைட்ை ற்பஶடுைள்‘ ன்று தசஶல்யப்படுைஷமது. 
எவ்தலஶபே யசர்க்கை  கத் ஷலும் யயஶரர் இந்  பைிக தசய்லஶர். 
 ற்யபஶது  பலயஶை அயநை இைங்ைரில் UIDAI லறங்ைஷ, ஸ் ப் டி பி (தசக்பெர் கபல் டிஶன்ஸ்பஶர் 
புயஶயைஶைஶல்) ன்ம ய ர்வு பகமப்படி, பரிஶற்மம்  தசய்ப்படுைஷமது அயநைஶை இந்  பகம   
லறக்ைத் ஷல் உள்ரது. 
ந்  எபே ைஶைத் ஷயஶலது, இந்  பகம உபயஶைத் ஷல் இல்கயதன்மஶல், இன்தனஶபே ய ர்வு 
பகமஶைஷ தபஶபேத் ஶன யைரிர் உ லிபைன்   வுைள் அைங்ைஷ யபஶர்ட்ைபிள்  வஶர்ட் டிஸ்க் - 
CIDR க்கு அனுப்பு ல் அ ஶலது டுத்துக் ைஶட்ைஶை இந் ஷஶ யபஶஸ்ட் யபஶன்று. 
யற்கூமஷ இண்டு பகமைரிலும்   வுைள் ப யஷல் யபஶர்ைபிள் வஶர்ட் டிஸ்ைஷற்கு  பரிஶற்மம் 
தசய்ப் பட்டு,  ஆ ஶர் யசர்க்கைப ஷவு  லஶடிக்கைஶரர் தன்தபஶபேள் லறங்ைஷ   க்ஸ்யபஶர்ட் -
ய ர்வு பயம்  அனுப்பப்பையலண்டும்.  

பக்ைஷஶை, இந்  ய ர்கல உபயஶைஷத்து பைஷங்ை யைஶப்பு உபேலஶக்ையஶம். அ ஷல்  தசய்து 
படிக்ைப்பட்ை ப ஷவுைள் ல்யஶலற்மஷற்கும்  ைைந்  ற்மத் ஷற்குப்  பிமகு யசர்க்கைப ஷவு ண்ைள் 
இபேக்கும்.   
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 

ைஶட்சஷ 2:  வுைகர வ்லஶறு ற்மம் தசய் ல். 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குமஷப்பு 

எளங்ைஶன இகைதலரிைளுைன் (குகமந் து 2 நஶட்ைளுக்தைஶபேபகம) யசர்க்கை 
நஷகயம்/டிக்ைைினிக லகய ரத்துைன் (&CIDR) இகைக்ைவும்/எபேங்ைஷகைக்ைவும். 
பின்லபேம் ைஶைங்ைரஶல்; யக்ட்ஶனிக் அப் யைட்/ லிலங்ைகர  CIDRக்கு அனுப்ப, 

 CIDR இயஷபேந்து யம்பட்ை லிலங்ைகர தபற்று  ஶைஷனும் இல்யஶ / லமஶன 
 வுைளுக்கு றுபடிபம் அனுப்ப. 

 ஆ ஶர் ற்ைனயல உபேலஶக்ைஷ யசர்க்கை யைஶப்புைகர நீக்ைம்  தசய். 

 அமஷபைம் தசய் லர்ைள் பட்டிகய யம்படுத் .  

 பு ஷ தன்தபஶபேள் தலரிப்பஶடுைகர  ப ஷலிமக்ைம் தசய். 

 பய  வு நஷர்லஶைத் ஷற்கு. 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 

நஷகய 6:.  வு இட்டிப்பு நீக்ைம் தசய்ப் பட்டு ஆ ஶர் 
CIDR இல் உபேலஶக்ைப்படுைஷமது. 
CIDR ஆ ஶர் -  ஶர் /றுப்பு தசய் ல் ைடி ங்ைள் இந் ஷஶ யபஶஸ்ட் பயம் லிநஷயஶைம் 
தசய்ல ற்ைஶை எப்புலிக்ைப்படு ல். குடிிபேப்பலர் றுப்புைள் த ஶைர்பஶன குகமைள் இபேந் ஶல் 
அலற்கம UIDAI பரிசஸயஷக்கும். 

 

 

 

 

பைம் 14: இட்கை  வு நீக்ைம் ற்றும் ஆ ஶர் உபேலஶக்ைம் தசல்பகமக்கு 
லறஷைள்  

லறஷ 1: CIDR இட்டிப்பு  வுைகர பரியசஶ ஷக்ைஷமது 

 இட்கை உள்ரடீுைள்  ஶைஷனும் இபேக்ைஷம ஶ ன்று யசர்க்கை  வுைகர CIDR  

பரியசஶ ஷக்ைஷமது. இக    வு இட்டிப்பு நீக்ைம் ன்று தசஶல்லஶர்ைள்.  பயஶ தட்ரிக்  வு 
இட்டிப்பு நீக்ைத் ஷன் அடிப்பகை ஆகும். 
 

லறஷ 2: CIDR ஆ ஶர் - லறங்கு ல் ற்றும் ைடி ம் உபேலஶக்கு ல் 

 CIDR இட்டிப்பு  வு நீக்ைம் தசல்பகம படிந் பிமகு ஆ ஶர் லறங்ைஷ 
அக  குடிிபேப்பஶரபேக்கு த ரிலிக்ை ைடி ம்  ஶர் தசய்ைஷமது.   

நஷகய 7: UIDAI குடிிபேப்பஶரபேக்கு ஆ ஶக எபே ைடி ம் 
பயஶை அனுப்புைஷமது. 
இது  இறு ஷ நஷகய ற்பஶடு ன்று கூமப்படுைஷமது. 
 

ஆ ஶர் உபேலஶன பிமகு,  எபே ைடி ம் குடிிபேப்பலபேக்கு CIDR ஆ ஶர் அட்கைபைன் அனுப்புைஷமது. 
லசஷப்பலர் அக ப் தபற்றுக் தைஶண்ை ற்கு  எப்பு ல் உறு ஷ லறங்ைஷதும் அக  CIDR  னது 
ஆலைங்ைரில் ப ஷவு தசய்து தைஶள்ளும். 

 

 

 

 

 

 

 

லறஷ: 1: CIDR இட்டிப்பு  வுைகர பரியசஶ ஷக்ைஷமது 

லறஷ 2: CIDR ஆ ஶர் - லறங்கு ல் ற்றும் ைடி ம் உபேலஶக்கு ல் 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பங்கும் தபஶறுப்புைளும். 
யற்ைண்ை ல்யஶலி ஶன தசல்பகமைகரச் தசய்ல ற்ைஶை பல்யலறு நபர்ைளும்/ நஷறுலனபம் 
குமஷப்பிட்ை பங்குைகர டுத்து தபஶறுப்புக்ைகர  நஷர்லைஷத்து தசல்படுைஷமது.  அ ன் லிலங்ைள்  
ைஸயற தைஶடுக்ைப்பட்டுள்ரன. 

 சரிபஶர்ப்பலர் 

 யசர்க்கை தென்சஷ யயஶரர்  

 யசர்க்கை தென்சஷ ஆப்பயட்ைர் 

 அமஷபைப் படுத்துபலர்  

 குடும்பத்  கயலர் 

 குடிிபேப்பஶரர் 

 

ப ஷலஶரரின் யற்பஶர்கலஶரர் / சரிபஶர்ப்பலர் 

 யசர்க்கை கங்ைள்  ஶஶனக   ைிக்கை தசய் ல்.  

 யசர்க்கை தென்சஷ தசல்பகமக ற்றும் அ ன்   ஷமகன, ற்றும் IEC லி ஷைகர 
பின்பற்று கய  ைிக்கை தசய் ல். 

 ஆலைங்ைள் சரிபஶர்ப்பலஶை தசல்படு ல். 

குடிிபேப்பலர்  ஆ ஶகப் தபறுைஷமஶர். 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 Pol. PoA க்கு  ஷஶை எப்பு ல் ைடி ம் லிலங்ைள் சரி பஶர்த்து,  லறுைள்  ஶைஷனும் இபேந் ஶல், 

EA க்கு த ரிப் படுத்து ல்.  

பைிில் இபேப்பலர்ைகர,ஆலை சரிபஶர்ப்புைளுக்கு எதுக்ை படிஶல் யபஶனஶல், ப ஷலஶரர்ைள் 
ஏய்வு தபற்ம அசு அலுலயைர்ைகர நஷஷத்துக் தைஶள்ரயஶம். 

அசஶங்ை / அசு சஶர்புள்ர பைிில் உள்ர / ஏய்வு தபற்ம லங்ைஷைள்   உட்பை  சஷ’/C லகுப்கப  லிை   
குகமஶ   ைஷயடில்     உள்ர அ ஷைஶரிைகர    சரிபஶர்ப்பலர்ைரஶை  நஷஷத்துக் தைஶள்ரயஶம். 

 

யசர்க்கை ப ஷவு தென்சஷ யற்பஶர்கலஶரர் பங்கு 

 யசர்க்கை நஷகயத்க  நஷறுவு ல். 
 யசர்க்கை பகமக ைண்ைஶைித் ல். 
 ஆபயைர்  ற்றும் குடிிபேப்பஶரர்ைரின்  பிச்சஷகனைகர குகமைகர கைஶளு ல்.  

 ய கலப்படும்யபஶது ஆபயட்ைஶைவும்  தசல்படு ல். 
 சரிபஶர்ப்பு பட்டில் நஷப்பப்பட்டு கைதஶப்பம் இைப்பட்ை ஶ ன்று  உறு ஷ தசய் ல். 
  ைிக்கை  ைபேத்துக்ைள்  ஶைஷனும் இபேந் ஶல், தசல் பகமில் இகைத்துக் தைஶள்ரவும்.   

  வு ற்று ல் ற்றும்  வு ைஶப்பு யபஶன்மலற்கம க்ஸ்ைர்னல்  வஶர்ட்  டிஸ்க் (பும லன் 
லட்டு  ) இல் பஶரிக்ைவும். CIDR க்கு பரிஶற்மம் தசய் நஷஷக்ைப்பட்ை இைத்துக்கு யைஶப்கப 
டுத்துச் தசல்யவும்.  

 UIDAI ப ஷவு  வுைகர லறஷைஶட்டிின் படி யைஶப்பு, பின் ைஶப்பு, ற்றும் தசய்வும்.  

 எவ்தலஶபே 7-10- நஶட்ைளுக்கு எபேங்ைஷகைக்ைவும். 10 நஶட்ைளுக்குள்  வுைள் 
எபேங்ைஷகைக்ைப் பைஶலிட்ைஶல் ப ஷவுைகர ைஷகரன்ட் அனு ஷக்ைஶது. 

 ஆபயட்ைர்ைள் சூபர்கலசர்ைள் ற்றும் அமஷபைப் படுத்துயலஶக உள்ளூர் அங்ைஸைஶத் ஷற்கு  
இபேக்கும்படி  ஶஶக்கு ல். 

 யைஶப்புைகர பத் ஷஶை கைஶள் ல் ற்றும் பஶதுைஶப்பஶை ப ஷலஶரபேக்கு அனுப்பு கய 
உறு ஷ தசய் ல். 

  வுைள் அன்கம   ஷனத் ஷல்  பிகறில்யஶல் உள்ரடீு தசய்ப்பட்டுள்ரன  ன்பக   
உறு ஷ தசய் சூபர்கலசர் ல்யஶ யைஶப்புைகரபம் சரி பஶர்த் ல். 

 

 
பைம் 16: பிச்சஷகனஶன சங்ைரில் EA சூபர்கலசர்  ஆபயட்ைபேக்கு லறஷைஶட்டுைஷமஶர். 

 

 யைஶப்புைகர யசஷக்ை எபே யைஶப்புக்கு எபே நஷகயம் ன்று உறு ஷ தசய் யலண்டும். 
 எபே குடிிபேப்பின் ல்யஶ ஆலைங்ைளும் (ைஶக்தைட்டு)ப ஷலின்படி அகக்ைப் பட்டுள்ரன  

ற்றும் லகைக்குத்  குந் படி த ரிலஶைத் த ரிபம்படி எவ்தலஶபே ப ஷலின்படி 
இபேத் ஷகலத் ல் . 
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 யைஶப்புைரின் த ஶகுப்கப சஶஃப்ட் ைஶபி ற்றும் வஶர்ட் ைஶபி , லி ஷலியக்கு பட்டிலுைன்( 
ய னும் இபேந் ஶல்) பைஷங்ைஶை உபேலஶக்ைஷ கலத் ல். 

 எபே  ைகல ல்யஶ ைஶயைட்டுைளும்  ஶஶனதும் ல்யஶ  EID  ைஶயைட்டுைகரபம் நஷஷக்ைப் 
பட்ை ப ஷலஶரர் அலுலயைத் ஷற்கு  நைர்த் வும். 

 யச ம் ற்றும்  ஷபேட்டு யபஶன்மலற்மஷல் இபேந்து ைஶப்பஶற்ம யசர்க்கை யைஶப்புைகர பத் ஷஶை 
கைஶரவும். 

 

ப ஷவு தென்சஷ ஆபயைர். 
 க்ைட்த ஶகைில் ற்றும்   பயஶ தட்ரிக்  வுைகர யசைரித் ல் 

 PoI, PoA, DoB ற்றும் HoFஆலைங்ைள் சரிஶை யசைரிக்ைப்பட்டு சரி பஶர்க்ைப் பட்ை ஶ ன்று 
உறு ஷ தசய் ல். 

  ம் ற்றும் த ரிவு சர்ப்பிக்ைப்பட்ை யைஶப்புைரில் உள்ரபடி உறு ஷ தசய் ல். 
  வுைகர யசைரிக்கும்யபஶது  லி ஷ லியக்கு  லறக்குைகரபம்  கைஶள் ல் . 
 ப ஷலிற்ைஶன எப்புகை  ற்றும் ய கலப்பட்ைஶல்,  லறுைகர  ஷபேத் ஷ கலக்ைவும். 
 குடிிபேப்புைளுக்கு சஸது சஸட்டு லறங்ைவும் . 

 எப்பு ல் ைடி ம் PoI, PoA  யபஶன்மகலைகர ப ஷலஶரபேக்கு / UIDAI- க்கு  யசஷக்ைவும். 
 எபே குடிிபேப்பஶரரின் ஆலைங்ைள் எப்புகைபைன் இகைக்ைப்பட்டுள்ர ஶ ன்று உறு ஷ 

தசய்வும்.  

 எபே குடிிபேப்பஶரபேக்குல்யஶ யைஶப்புைளும் எபே அகப்பில் இபேக்கும்படி உறு ஷ 
தசய்வும்.    

 ப ஷலின் எளங்கு லரிகசப்படி யைஶப்புைகர இகைத்து கலக்ைவும்.  

 த ஶறஷல் தட்ப நஷர்லஶைஷ . 
 ஆ ஶர்  ப ஷவு ைஷகரன்ட் இன்  நஷர்ஶைம் ற்றும் அகப்பு. 
 யசல் அங்ைஸைஶம், குமஷீடு  பனர் அங்ைஸைஶம் குமஷீடு  ற்றும் ப ஷலஶரர் யசர்க்கை 

ைஷகரன்ட் தபற்றுக்தைஶள்ரவும். 
 ஆபயட்ைர்ைள் ற்றும் சூபர்கலசர்ைள் சஶன்மஷ ழ்ைகரப் பஶரித்து ID/UID ப ஷவுைகர CIDR  

உைன்  பைஷர்ந்து தைஶள்ரவும்.  

 குடிிபேப்புைரின் ப ஷவுக்கு பன்  வுைகர யசர்க்கை நஷகயத் ஷன் டிக்ைைினிில் 
உள்ரிட்டு  ய கலஶன இைங்ைரில்  KYR+பன்பஶடு எபேங்ைஷகைப்கபபம்  சரி பஶர்க்ைவும். 
 

அமஷபைப் படுத்துயலஶர் 

 ஆ ஶர் தசல்பஶடு நஷகயத்துக்கு  தசன்று ஆ ஶர் ப ஷவு தசல்பகமயஶடு  ம்க பறக்ைப் 
படுத் ஷக் தைஶள்ரவும். 

 அமஷபைலஶரஶை  பைி தசய்ல ற்கு  ப ஷலஶரரிைம் எப்புகை லறங்ைவும். 
  னது (அலள்/அலர் ) UID  ற்றும் லில்யகை ப ஷவு ற்றும் கைதஶப்பம்  இட்டு 

குடிிபேப்பின் எப்புகை ைடி த் ஷல் அமஷபைலஶரஶை குடிபரிகின் அகைஶரத்துக்கு 
உறு ஷ கூமவும்.  

குடும்பத் கயலர் (HoF) 

  னது (அலள்/அலர் ) UID  ற்றும் லில்யகை ப ஷவு ற்றும் கைதஶப்பம் இட்டு 
குடிபரிகின்   ைலல் தசல்லுபடிஶல ற்கு எப்பு ல் இட்டு சஸது லறங்ைவும். 
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குடிபரிக 

 க்ைட்த ஶகைில்  ற்றும் பயஶ தட்ரிக்  ைலல்ைகர லறங்ைவும்.  

 அங்ைஸைஶஶன ஆலைங்ைள் அ ஶலது PoI, PoA & DoB  யபஶன்மகல சர்ப்பிக்ைவும் அல்யது  
அமஷபைப் படுத்துயலஶஶல் அமஷபைப்படுத் ப் பைவும். 
 
 
 
 

இகைப்பு I - துலக்ைம் ற்றும் இறு ஷ நஶள் தசல்பஶடுைள் 
(BOD, EOD) 

நஶரின் துலக்ை தசல்பஶடுைள் (BOD) 

1. யசர்க்கை கம்  ஶஶனக  சரி பஶர்த்து  ல்யஶ ய கலஶன தபஶபேட்ைள் சரிஶன 
இைத் ஷல் உள்ரனலஶ ன்று உறு ஷ தசய்து தைஶண்டு தசக் யஷஸ்டில்  யசர்க்கை தென்சஷ 
சூப்பர் கலசர் கைதஶப்பம் இை யலண்டும். 

 

 

 

ைஶட்சஷ 9 ; நஶரின் துலக்ை நைலடிக்கைைள் 
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அன்கம  ஷனத் ஷன் இறு ஷ (EoD) நைலடிக்கைைள் 

 

1. சூபர்கலசர் ல்யஶ யசர்க்கை ப ஷவுைகரபம்   வுைள் சரிஶை உள்ரடீு   தசய்ப்பட்டுள்ரது 
ன்று சரி பஶர்த்து உறு ஷ தசய்து தைஶள்ர யலண்டும். 

a. குகமில்யஶ  பஶக்தைட்டுைரின் நஷகய ‗எப்புக்தைஶள்ரப்பட்ைது‘. சூபகலசர் 
றுக்ையஶம் அல்யது பஶக்யைட்டுைகர சரிஶன ைஶைம்  ந்து  ஷபேத் ஷ அகக்ை 
அ ற்ைஶை நஷறுத் ஷ கலக்ையஶம். 

b. அன்கம நஶரின் படிலில் சூப்பர்கலசர்  ைட்ைஶம்  னது லில்யகை  அல்யது 
கைதஶப்பம் இட்டு சரிபஶர்த் லுக்குப் பின் உறு ஷ தசய்யலண்டும்.  

c.  ஷபேத் ஷ அகக்ை ன்றும் யைஶப்புைளுக்கு, குடிிபேப்புக்கு   வுைள்  ஷபேத் ம் தசய் 
அடுத்  நஶள் லபேஶறு EA தசஶல்யஷ அனுப்ப யலண்டும்.  

d. எபே பகம  ஷபேத் ம் தசய்ப்பட்ைவுைன்,  சூபர்கலசர் றுபடிபம் கைஶல் எப்பு ல் / 
றுப்பு  த ரிலித்து குடிிபேப்பின் யைஶப்புைகர  ஷபேத் லுக்கு ன நஷறுத் ஷ 
கலக்ையஶம், சரிஶன ைஶைம் ைஶட்டி றுக்ையஶம். 

e. யயஶரஶல் க்ஸ்யபஶர்ட் தசய்ப் படும்யபஶது இந்  யைஶப்புைள் அைங்ைஷ பஶதைட்  
எப்புக்தைஶள்ரப்பட்ை /  றுக்ைப்பட்ை ன்ம நஷகயஶை ைபே ப்படும்.  

f.  ஷபேத் ம் தசய்ல ற்ைஶை ன்று நஷறுத் ஷ கலக்ைப்பட்ை யைஶப்புைள் (பஶதைட்)  ஶனஶையல  
றுக்ைப் படும்.  லறுைள்  ஷபேத் ஷ பின்னர் லிண்யைஶலில் ென்னல் கமந் தும், 

பஶக்தைட்டில் நஷகயில் ந்  லி  தசலும் டுக்ைப் பை ஶட்ைஶது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. அமஷபைப் படுத்துலஶல் றுக்ைப்பட்ை பஶக்தைட்டுைள் யயஶரரிைம்  சரிபஶர்ப்புக்ைஶை 
இபேக்ைஶது. இந்  பஶக்தைட்டுைள் க்ஸ்யபஶர்ட் தசல் பட்ை பின்,  ற்மம் தசய்ப் படும். 

3. CIDR க்கு பரிஶற்மம் தசய்  கல க்ஸ்யபஶர்ட் தசய்வும். 

பஶக்தைட்கை கைஶள் ல் 



  
            

 
 

 

இந் ஷ  னித்துல அகைஶர ஆகைம் 

 

69 

                                                                                    

க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

4. எவ்தலஶபே நஷகயத் ஷலும் ற்மம் தசய்ப்பட்ை  வு, ப ஷவு ய  ஷ, நஷகயத் ஷன் ண், ற்மம் 
தசய்ப்பட்ை பஶக்தைட்டுைள் ண்ைிக்கை யபஶன்ம லிலங்ைள் அைங்ைஷ ப ஷயலடு 
கலத் ஷபேக்ை யலண்டும்.  

5. இறு ஷ நஶரின் ைஶப்பு (யபக் அப்) டுத்துக் தைஶள்ரவும். ( எபே நஶரில் இபேபகம ைஶப்பு (யபக் 
அப்) ய கல -சஶப்பஶடு யநம் ற்தமஶன்று  நஶரின் இறு ஷ யநம் ) ைஶப்பு நைலடிக்கை  
குகமந்  பட்சம் 60 நஶட்ைளுக்கு தசல் பை யலண்டும். ப ஷயலட்டில் ன்று ைஶப்பு டுத்துக் 
தைஶள்ரப்பட்ைது ன்று குமஷத்துக் தைஶள்ர யலண்டும். 

6. யசர்க்கைக்ைஶன எப்புகை ற்மம் தசய்ப்பட்ை பஶக்தைட்டுைரின் ண்ைிக்கையஶடு  எத்துப் 
யபஶை யலண்டும். 

7. கத் ஷல் அன்கம நஶரில் ைற்றுக் தைஶண்ைது ற்றும்  சந் ஷத்  பிச்சஷகனைள் பற்மஷ 
லிலங்ைள் பைஷர்ந்து தைஶள்ர நஶள் இறு ஷில் எபே கூட்ைம் நைத்  யலண்டும். 

8. குகமபள்ர சஶ னங்ைள், வஶர்ட்யலர் ற்றும் இ  ற்பஶடுைகர ஶற்மஷ அடுத்  நஶள் 
ப ஷவுக்ைஶை ற்பஶடுைள் தசய் யலண்டும். 

9. யைஶப்புைரின் பிக்  அப்  பட்டிகய ப ஷலஶரரின் சூப்பர்கலசரிைம் பளக தபற்ம 
ஆலைங்ைள் , (PoI, PoA ற்றும் எப்புகை படிலம் ற்றும் ப ஷவு படிலங்ைள்  (யசர்க்கை 
படிலங்ைள் ப ஷலஶரபேக்கு ய கலஶனஶல் ட்டும் ) உைன் எப்பகைக்ை யலண்டும். 

10. ல்யஶ சஶ னங்ைள், டிக்ைைினி  யபஶன்மகல பைப்பட்ை ஶ ன்று உறு ஷ தசய் யலண்டும். 
ஷன்சஶத்க  யசஶ ஷத்து , லிபத்து ற்பைஶல்  டுக்ை யலண்டும்.  

11. ப ஷவு நஷகயத் ஷல் நஶரின் இறு ஷ ஆலைங்ைள் EA ஆபயட்ைபேக்கு உ லி தசய்பம் 
லகைில் குமஷப்பிட்ை யநத் ஷல்  ைஷகரண்டுக்கு  நஷறுத் ப் பட்ை ற்றும் றுக்ைப் பட்ை 
ஆலைங்ைளும்  இகைந்து ைஷகைக்கும்படி பஶர்த்துக் தைஶள்ர யலண்டும். 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 

 

 

ைஶட்சஷ 10: அன்கம  ஷனத் ஷன் இறு ஷ (EoD) நைலடிக்கைைள் 
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

 

சுபேக்ைம் /சுபேக்ைஷ தபர்ைள்   

 

             

 

ATM                    

CGHS                        

CIDR                         . 

CSO                      

DDSVP                                                

DMS                   

DoB           . 

ECHS    .                               

FI             

HoF              

ID         

IEC     ,                         

IOCL                    

KYR                                 

KYR+                         KYR                  

LIC                  

MLA                   . 

MNREGA                    ஊ                          .  

MoU                       

MP                   

NPR                          

NREGA       ஊ                          .  

NREGS       ஊ                            

OTP                  

PAN                 

PDS                      

PoA                
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க்ைள் த ஶகைில்  வு உள்ரடீு. 

 

PoI                  

PoR                  

RDPR ஊ                          

RGI                       

RSBY                         . 

SFTP                         . 

SSLC                         

UID                

UIDAI                                 

 


